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Sammanfattning
Antal lärosäten som anordnar fortbildningen
Rektorslyftet anordnas av sex lärosäten: Karlstads universitet, Linnéuniversitet,
Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet samt Örebro
universitet, Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna i samverkan (nedan
kallade ÖMD). Rektorerna fördelar sig relativt jämt på de sex lärosätena förutom
på ÖMD som endast har 18 deltagare.
Antal och andel rektorer hos offentliga respektive enskilda huvudmän,
fördelade på skolformer, som gått respektive med tillfredställande resultat
har fullföljt fortbildningen
Våren 2011 antog lärosätena 507 rektorer till höstens utbildning. Cirka 90 rektorer
avstod från sin plats när utbildningen startade, i huvudsak antingen på grund av
hög arbetsbelastning eller för att de inte längre ansvarade för en skolenhet utan bytt
ansvarsområde till enbart förskolan. Hösten 2011 var 419 rektorer aktiva i
utbildningen. Rektorerna ansvariga för grundskola utgör 76 procent av målgruppen
följt av rektorer med ansvar för gymnasieskola (17 procent). Övriga skolformer
finns representerade genom ett fåtal rektorer.
Majoriteten av rektorerna, 85 procent, har en offentlig huvudman och endast 15
procent av rektorerna har enskild huvudman.
Av de 3441 rektorer som startat utbildningen har 269, 90 procent, fullföljt
fortbildningen med tillfredsställande resultat. Nio procent, 33 personer, har avbrutit
utbildningen och 11 personer har beviljats studieuppehåll. Flertalet av de 31
personer som ännu ej är godkända beräknas vara godkända vid oktober månads
utgång.
I förekommande fall antal och andel rektorer som inte har erbjudits plats på
grund av för många sökande
Antalet platser har inte fyllts och Skolverket lämnar därför förslag på ändringar i
målgruppen.
Deltagande rektorers uppfattning om utbildningens effekter
Rektorslyftet kan beskrivas som en lyckad satsning utifrån rektorernas perspektiv.
Deltagarna ger fortbildningen mycket positiva omdömen och hela 97 procent har
svarat att utbildningen är mycket (68 procent) eller ganska bra (29 procent). En
majoritet (85 procent) anser att utbildningens svårighetsgrad har stämt mycket väl
för dem. Enligt rektorerna har andelen av den totala arbetstid som ägnas åt
pedagogiskt ledarskap ökat. En slutsats är att rektorslyftet har gett starka och
entydiga positiva effekter på individnivå – deltagarna är nöjda med fortbildningen,
känner sig stärkta i sin yrkesroll och anser att de förbättrat sitt pedagogiska
ledarskap i relation till rektorslyftets mål.
Det stora flertalet rektorer uttrycker att Rektorslyftet har lyckats knyta ihop praktik
och teori genom starkt verksamhetsfokus, utan att ge avkall på utbildningens
akademiska nivå. Samtidigt höjs några kritiska röster som anser att fortbildningen
1

Linnéuniversitetet har ännu inte slutfört sin utbildning och räknas därför inte in i resultatet.
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är för lite förankrad i rektorernas verklighet och har för många uppgifter där det
akademiska skrivandet övervärderas.
Rektorernas positiva bild av att det pedagogiska ledarskapet har fått större utrymme
bekräftas dock inte av lärarna. Utifrån lärarnas perspektiv har inget hänt. Detta gör
att skillnaderna mellan hur rektorer och lärare bedömer olika aspekter av det
pedagogiska ledarskapet har ökat efter kompetensutvecklingen. Resultaten tyder på
att i ett kort tidsperspektiv så är effekter på verksamhetsnivå mer osynliga och svåra
att identifiera.
Kostnader i samband med satsningen fördelade på undervisning och
administration
Skolverket har ersatt lärosätena med drygt 12,5 miljoner kronor och Skolverkets
administrativa kostnader uppgår till ca 1,8 miljon kronor.
Skolverkets förslag till det fortsatta arbetet
Som framgår av regeringsuppdraget ska fortbildningen, om medel tillförs,
genomföras t.o.m. 2014. Rektorslyftet är som rapporten visar mycket lyckosam och
rektorerna är i hög utsträckning nöjda med utbildningen. Inte bara som utbildning
betraktad, utan framförallt att den lyckats knyta teori och praktik samman på ett
sådant sätt att rektorerna fått kunskaper och redskap att fördjupa sitt pedagogiska
ledarskap. Skolverket har dock av olika anledningar haft svårt att fylla
utbildningsplatserna och ser därför att det vore värdefullt om satsningen inom
gällande ekonomiska ramar kunde breddas så att fler får ta del av den.
Utifrån de erfarenheter och slutsatser som har presenterats menar Skolverket att
det är viktigt att stärka en god skolutveckling genom att fler bereds tillfälle att ta del
av fortbildningen. Skolverket menar därför att rekryteringsbasen kan breddas till att
omfatta även förskolechefer och biträdande rektorer, eller annan personal med
motsvarande ledningsfunktion, som genomgått rektorsutbildning.
För framtida kompetensutvecklingsinsatser kan även en vidgad målgrupp som
inkluderar styrkedjan i en kommun eller hos en enskild huvudman vara av intresse
att utreda vidare.
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1. Inledning
Rektorslyftet är en statlig fortbildning för rektorer som är inriktad mot styrningsoch ledarskapsfrågor med fokus på pedagogiskt ledarskap. Satsningen startade
hösten 2011 och pågår till och med 2014. Fortbildningen ska vara ett stöd i att
fördjupa och utveckla det pedagogiska ledarskapet utifrån tydligare krav i skollag
(2010:800) och nya eller reviderade läroplaner samt utifrån forskning och beprövad
erfarenhet.
Samstämmig forskning2 pekar på vikten av rektorns delaktighet i det dagliga
arbetet, tydlighet i det pedagogiska ledarskapet och förmåga att kommunicera och
förankra skolans mål. Detta är grunden i en väl fungerande skola. Samtidigt har
bland annat Skolinspektionen i flera studier uppmärksammat brister i svenska
rektorers pedagogiska ledarskap3. En slutsats är att rektorer behöver synliggöra och
driva de pedagogiska frågorna och intensifiera sin dialog med lärarna, om
undervisningen och elevernas lärande.
1.1 Uppdraget

Mot bakgrund av ovanstående fick Skolverket 2011 i uppdrag4 att svara för en
fortbildningsinsats för rektorer. Fortbildningens syfte är att bidra till att rektorer får
kunskaper och kompetens som ökar förutsättningarna för att utöva ett pedagogiskt
ledarskap i relation till lärares undervisning och elevernas möjligheter att nå de
nationella målen.
Skolverket har på regeringens uppdrag5 tecknat överenskommelse med sex
lärosäten6 att anordna uppdragsutbildning i form av fortbildning inriktad mot
pedagogiskt ledarskap för rektorer. I enlighet med regeringsuppdraget är det
samma lärosäten som anordnar den statliga befattningsutbildningen för
rektorer/skolledare.7 Skolverket har dessutom enligt uppdrag utformat
övergripande mål för fortbildningen.
I Skolverkets uppdrag ingår även att följa upp och utvärdera satsningen. Skolverket
ska enligt regeringsuppdraget senast den 1 oktober 2012 rapportera
-

antal lärosäten som anordnar fortbildningen,

Exempelvisa McKinsey &Company (2007) How the world’s best performing school systems come out on top
OECD(2008) Improving School Leadership
3
Skolinspektionen (2010:15) Rektors ledarskap, en granskning av hur rektor leder skolan mot ökad
måluppfyllelse.
Skolinspektionen (2012:1) Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten
4 U2011/1198/S
5 U2011/1198/S
6 Karlstads universitet, Linnéuniversitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala
universitet, Örebro universitet, Mälardalens högskola och Dalarnas Högskola i samverkan
7
Fortbildningen regleras i förordningen (SFS 2011:183) om befattningsutbildning för rektor och
annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt
fortbildning för rektorer.
2
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-

antal och andel rektorer hos offentliga respektive enskilda huvudmän,
fördelade på skolformer, som gått respektive med tillfredställande resultat
har fullföljt fortbildningen,

-

i förekommande fall antal och andel rektorer som inte har erbjudits plats på
grund av för många sökande,

-

deltagande rektorers uppfattning om utbildningens effekter, och

-

kostnader i samband med satsningen fördelade på undervisning och
administration.

1.2

Disposition av rapporten

Rapporten inleds med en redovisning av svaren på regeringens frågeställningar.
Utförligare redovisning inklusive tabeller och grafer återfinns i bilaga 1.
I regeringsuppdraget ingår att studera deltagande rektorers uppfattning om
utbildningens effekter. Resultaten av utvärderingen redovisas i bilaga 2.
Utvärderingen

Att studera effekter av en specifik insats innebär svårigheter bland annat eftersom
det är problematiskt att isolera insatsen från andra förändringar i omvärlden.
Skolverket har därför initierat en utvärdering som har en bred ansats.
Utvärderingen studerar effekter av rektorslyftet utifrån olika perspektiv då både
rektorer och lärare har tillfrågats vid två tillfällen; före och efter rektorslyftet. Den
syftar till att fördjupa kunskapen kring hur rektorer och lärare ser på olika aspekter
av rektors pedagogiska ledarskap, hur de uppfattar värdet av rektorslyftet och
beskriver eventuella förändringar i ledarskapet och i skolans verksamhet.
Dessutom studeras pedagogiskt ledarskap och effekter av fortbildningen studeras i
ett likvärdighetsperspektiv. Utvärderingen belyser rektorernas olika förutsättningar
på huvudmannanivå och skolnivå och om dessa har någon betydelse för eventuella
skillnader i utfallet.
Utvärderingen har inte studerat effekter i form av ökad måluppfyllelse och
likvärdighet utifrån ett elevperspektiv. Sådana effekter är mer långsiktiga och har
inte låtit sig fångas inom ramen för denna utvärdering. Rektorslyftet syftar ytterst
till att öka måluppfyllelse och likvärdighet och det är därför relevant att närmare
belysa sådana effekter i kommande utvärderingar.
2. Bakgrund - mer fokus på rektorn
Skolverket har i flera rapporter8 belyst komplexiteten med begreppet pedagogiskt
ledarskap och konstaterar att det pedagogiska ledarskapet är en nyckelkompetens
och av stor betydelse för hur framgångsrik en skola är. Flera studier visar dock att
det finns brister i rektors pedagogiska ledarskap. Skolinspektionen pekar i sin
senaste granskning av rektors ledarskap ut tre utvecklingsområden för rektorerna:

8

Se exempelvis Skolverkets lägesbedömning 2005 samt 2007.
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ledning för framgångsrik undervisning, tydliga roller och processer samt ledning av
utvecklingsarbetet.
2.1 Rektorns roll och ansvar

Det nationella uppdraget kräver god kunskap och förtrogenhet med de
ansvarsområden som riktar sig till rektor i skollagen, läroplaner eller annan
författning. Rektor ska som pedagogisk ledare för verksamheten driva
skolutveckling mot hög måluppfyllelse utifrån den egna skolans struktur och kultur
och se till att verksamheten följer de riktlinjer som anges i olika författningar.
Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan
det övergripande ansvaret för att skolans verksamhet som helhet inriktas på att nå
de nationella målen.
I den mål- och resultatstyrda skolan har rektors ledarskap en framträdande roll i
skolans förbättringsarbete för att synliggöra kapaciteten i skolorganisationen och
inspirera till utvecklingsprocesser med fokus på elevens lärande och
kunskapsutveckling. Rektor ska skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande
t.ex. genom att i dialog med medarbetarna kommunicera undervisningens form,
metod, innehåll samt resultat för att nå en gemensam syn på lärande och
utveckling.
Rektorsbefattningen förutsätter även att rektor kan överblicka de förutsättningar
som råder och använda och utveckla dessa så att verkningsfulla pedagogiska
processer kan bedrivas på skolan. Rektor ska även leda ett aktivt analysarbete av
skolans resultat och mål så att skolans inre arbete leder till att en hög kvalitet både
kan bibehållas och utvecklas. Det pedagogiska ledarskapet är av stor betydelse för
en framgångsrik skola.
Rektors uppdrag utökas i samband med införandet av legitimationer för lärare och
förskollärare, eftersom rektorer ska bedöma nyanställda lärares lämplighet för yrket
när det gäller kunskaper, färdigheter och förhållningssätt gentemot elever,
vårdnadshavare och kollegor. Rektor ska även bedöma lärarens förmåga att
undervisa. Rektorns yttrande ligger till grund för lärarens ansökan om att bli
legitimerad. För att bedömningen ska uppfattas trovärdig behöver den bottna både
i teoretiska kunskaper och förstahandsinformation om lärarens färdigheter och
förhållningssätt. Fortbildningen bör därför ge rektorerna adekvata redskap för att
tillfredställande kunna genomföra detta uppdrag.
2.2 Organisering av Rektorslyftet
Målgrupp

Målgruppen är rektorer som har gått den nuvarande statliga
befattningsutbildningen, en äldre statlig rektorsutbildning eller har fått skriftlig
redovisning som visar att han eller hon genom utbildning eller yrkeserfarenhet har
fått kunskaper som jämställts med befattningsutbildningen. Rektorn ska efter
avslutad utbildning ha arbetat minst ett år i yrket.
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Inriktning

Fortbildningen inriktas mot styrnings- och ledningsfrågor så att rektorerna ges
förutsättningar att utveckla sitt pedagogiska ledarskap. Teoretiska kunskaper ska
knyta an till rektorernas ledarroll i praktiken och bygga vidare på relevanta delar av
befattningsutbildningen.
Omfattning

Fortbildningen motsvarar 7,5 högskolepoäng (på avancerad nivå) och genomförs
under maximalt 2 terminer parallellt med rektors ordinarie tjänst. Fortbildningen är
frivillig för huvudmannen till skillnad från den statliga befattningsutbildningen för
skolledare (Rektorsprogrammet).
Mål för Rektorslyftet

Nedan återges de mål som utarbetats av Skolverket9.
Mål för kunskapsområdet styrning och ledning
Efter genomgången fortbildning ska rektor ha goda kunskaper och ha
vidareutvecklat kompetenser för att utöva ett pedagogiskt ledarskap mot högre
måluppfyllelse.
Efter genomgången utbildning ska rektor

9



ha god kunskap om styrdokumentens krav på rektor som pedagogisk ledare
samt vad som kännetecknar ett pedagogiskt ledarskap och god
skolutveckling enligt forskning och beprövad erfarenhet.



ha vidareutvecklat sin förmåga att med ett kritiskt förhållningssätt granska
sin egen praktik och genom ett systematiskt kvalitetsarbete, långsiktigt och
hållbart utveckla elevernas resultat med utgångspunkt i styrdokumentens
mål.



ha vidareutvecklat sin förmåga att styra och leda utifrån förtrogenhet med
verksamhetens lärandemiljöer, lärarkompetens och elevernas
kunskapsutveckling.



ha vidareutvecklat sin förmåga att utveckla samverkansformer och
kunskapsutbyte mellan lärarna samt aktivt bedöma och stödja lärarens
förmåga att leda, motivera, undervisa och skapa relationer för att bidra till
elevernas utveckling och lärande.

Dnr 68-2011:466, Mål för Rektorslyftet, 2011-04-18
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3. Skolverkets samlade bedömning
3.1 Antal lärosäten som anordnar fortbildningen

Rektorslyftet anordnas av sex lärosäten. Enligt regeringsuppdraget skulle samma
lärosäten som anordnar Rektorsprogrammet användas för fortbildningen. Detta
innebär att Skolverket har överenskommelser med Karlstads universitet,
Linnéuniversitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet
samt Örebro universitet, Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna i
samverkan. Överenskommelsen gäller t.o.m. 2014, under förutsättning att
regeringen avsätter medel till fortbildningen.
För att ge en så god geografisk spridning som möjligt anordnas fortbildning i
Göteborgsregionen av Karlstads universitet och Skåneregionen av Linnéuniversitet
samt Umeå universitet (se bilaga 1, figur 1 samt figur 2).
3.2 Deltagarna i Rektorslyftet

Av de 507 rektorer som antagits till utbildningen avstod 93 sin plats. Den främsta
anledningen var att 50 personers befattning ändrats till att endast omfatta
förskolechef och inte längre "tillika rektor". Övriga angav som huvudsak att de
prioriterade den egna verksamheten.
En majoritet av deltagarna, 67 procent, är kvinnor (se bilaga 1, tabell 1) och 85
procent har offentlig huvudman. Merparten, 76 procent, fanns inom grundskolan,
följt av 17 procent inom gymnasieskolan. Flera rektorer är dock verksamma inom
flera skolformer (se vidare bilaga 1, tabell 2).
Många har en pedagogisk bakgrund som lärare (57 procent), förskollärare (20
procent) eller fritidspedagog. Samtliga har genomgått den statliga
befattningsutbildningen. Det är en grupp som har lång erfarenhet av arbete som
rektor och har relativt hög medelålder. (Se även bilaga 1, avsnitt 2.4 - 2.6.)
3.3 Akademiska resultat

Av de rektorer som slutfört sin utbildning har 90 procent gjort det med
tillfredställande resultat, dvs. med godkänt betyg10. Lärosätena kommer att stödja de
rektorer som ännu inte är godkända. Om resultaten blir som lärosätena förväntar
sig, kommer minst 92 procent av rektorerna vara godkända innan oktober månads
utgång 2012. Skolverket kommer fortsatt att bevaka resultatutvecklingen. (Se bilaga
1, avsnitt 2.8.)
Nio personer har beviljats studieuppehåll. Fem personer har avbrutit fortbildningen
p.g.a. att den inte ansetts tillräckligt givande i förhållande till hur tidskrävande den
var utan dessa personer prioriterade istället arbetet. Endast en person uppgav att

10

Förordning(2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande
ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer 3 kap. § 8: De som deltar i
fortbildningen får ges betyg och kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad
nivå. Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till högskoleutbildning. Enbart betygsgraderna
godkänd eller underkänd får användas.
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missnöje med fortbildningen var den enda orsaken till avbrottet. (Se även bilaga 1,
avsnitt 2.10.)
Flera personer har spontant uttryckt positiva omdömen om utbildningen men blivit
tvungna att avbryta på grund av orsaker utanför deras kontroll. Flera av dessa har
antingen redan fått klartecken om att påbörja utbildningen igen eller hoppas på att
få göra detta.
En utförligare beskrivning finns i bilaga 1, kapitel 2.
3.4 Huvudmannens och skolans betydelse

Av de rektorer som deltagit i rektorslyftet har flertalet offentlig huvudman (85
procent) medan 15 procent har enskildenskild huvudman. Fördelningen skiljer sig
från riket som helhet och rektorer med enskildenskild huvudman är
underrepresenterade.
Skolorna skiljer sig åt när det gäller storlek, elevsammansättning och övriga
ledningsfunktioner på skolan. Flertalet arbetar på mellanstora skolor (100-399
elever) medan det är mer ovanligt med större eller mindre skolor.
Elevsammansättningen på många skolor är relativt homogen utifrån
socioekonomisk bakgrund, exempelvis arbetar var femte rektor i en skola där över
75 procent av eleverna uppskattas ha hög socioekonomisk bakgrund11 medan en
femtedel arbetar i skolor där mer än 50 procent av eleverna har låg socioekonomisk
bakgrund. En slutsats är att rektorerna som deltagit i rektorslyftet i flera avseenden
har varierande villkor för att genomföra sitt uppdrag.
Huvudmannens roll och funktion

Rektors huvudman har en viktig roll för att skapa bra förutsättningar för rektor att
delta i och tillgodogöra sig fortbildningen, men har även ett ansvar i ett längre
perspektiv för att fortbildningen ska leda till önskvärda förändringar. Resultaten
visar att många rektorer inte är nöjda med arbetsgivarens bidrag till rektorslyftet.
Sammanlagt 54 procent av rektorerna anser att arbetsgivaren i ganska eller mycket
liten grad varit tillräckligt informerad om vad som krävs för att klara utbildningen.
När det gäller i vilken grad arbetsgivaren visat intresse för utbildningen är
resultaten ännu sämre – hela 64 procent anser att det skett i ganska eller mycket
liten utsträckning.
Rektorerna beskriver tidsbrist som ett problem. Här kan huvudmannen bidra
genom att erbjuda stöd. Utvärderingens resultat visar dock att enligt rektorerna så
varierar tillgången till olika typer av stödfunktioner på huvudmannanivå. Det är
allra vanligast att huvudmannen erbjuder stöd i budgetfrågor och personalfrågor,
tre av fyra rektorer anser att huvudmannen erbjuder stöd. Tillgång till handledning
är minst tillgodosett enligt rektorerna, knappt var fjärde rektor anger att den är
tillgodosedd i mycket eller ganska stor utsträckning.

Fördelningen överensstämmer nästan helt med skolornas elevsammansättning för deltagande
rektorer i Rektorsprogrammet, enligt resultat från enkät HT 2011.
11
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Det finns skillnader mellan hur rektorer med offentlig respektive enskild huvudman
bedömer tillgången till stöd. Bilden är varierad och olika stödfunktioner är mer eller
mindre tillgodosedda.
Resultaten är däremot mer entydiga när det gäller skolans elevsammansättning. I
nästan samtliga avseenden uppger de rektorer som arbetar i skolor med svårare
förutsättningar att huvudmannen i mindre utsträckning erbjuder stöd.
Även Skolinspektionen studerar huvudmannens roll i sin senaste granskning12 av
rektors ledarskap. En slutsats är att flertalet huvudmän i granskningen behöver ge
bättre utrymme och stöd för att rektorerna ska kunna verka som pedagogiska
ledare. Kommunikationen mellan rektor och huvudman behöver förstärkas.
Skolinspektionen konstaterar också att rektorernas givna ramar ser olika ut och att
de arbetar under skilda förutsättningar. Men stödet och insatserna från
huvudmannen för rektors ledarskap ser ofta likadant ut och grundas inte i olika
behov.
3.5 Hur uppfattas rektorns pedagogiska ledarskap?

Resultaten visar att innebörden i begreppet pedagogiskt ledarskap tolkas och
definieras på skilda sätt. Rektorerna som grupp lägger olika tyngdpunkt vid olika
aspekter och det gäller även lärarna – det finns alltså variationer inom grupperna i
synen på pedagogiskt ledarskap. Resultaten bekräftar ytterligare att begreppet är
komplext och omfattande. Det finns stora likheter mellan hur rektorer och lärare
beskriver pedagogiskt ledarskap. Möjligen kan man även utläsa vissa skillnader
mellan rektorer och lärare. Den samlade bilden av lärarnas beskrivningar
framhåller det pedagogiska ledarskapet som en något mer omfattande och kravfylld
roll än den som uttrycks av rektorerna.
Resultaten visar att det är skillnader mellan hur rektorer och lärare uppfattar olika
aspekter av ledarskapet. I samtliga avseenden skattar lärarna rektors pedagogiska
ledarskap lägre jämfört med rektorerna själva. Detta gäller både före och efter
Rektorslyftet – dock har skillnaderna ökat efter fortbildningen. Däremot ger
rektorer och lärare en relativt samstämmig bild när det gäller förekomsten av
gemensamma diskussioner kring samband mellan undervisningen och skolans
resultat, även om rektorerna även här är mer positiva.
Resultaten visar att i nästan samtliga avseenden skattar rektorer med enskild
huvudman olika aspekter av sitt pedagogiska ledarskap högre. Detsamma gäller
även lärarna. Skillnaderna mellan lärare med offentlig och enskild huvudman är till
och med större jämfört med rektorerna. I samtliga avseenden har lärare med
enskild huvudman högre medelvärden.
En lyckad satsning utifrån rektorernas perspektiv…

Rektorslyftet kan beskrivas som en lyckad satsning utifrån rektorernas perspektiv.
Deltagarna ger fortbildningen mycket positiva omdömen och hela 97 procent har
svarat att utbildningen är mycket (68 procent) eller ganska bra (29 procent). En
majoritet (85 procent) anser att utbildningens svårighetsgrad har stämt mycket väl
12
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för dem. Rektorerna själva skattar också samtliga aspekter av sitt pedagogiska
ledarskap högre efter fortbildningen. En högre andel bedömer sina möjligheter att
utöva pedagogiskt ledarskap som mycket eller ganska goda. Det har även skett en
förskjutning i rektorernas svar när de anger hur stor andel av sin totala arbetstid
som ägnas åt pedagogiskt ledarskap. En slutsats är att rektorslyftet har gett starka
och entydiga positiva effekter på individnivå – deltagarna är nöjda med
fortbildningen, känner sig stärkta i sin yrkesroll och anser att de förbättrat sitt
pedagogiska ledarskap i relation till rektorslyftets mål.
Men en jämförelse av lärarnas svar före och efter rektorslyftet tyder inte på samma
förändringar av det pedagogiska ledarskapet. Utifrån lärarnas perspektiv har inget
hänt. Detta gör att skillnaderna mellan hur rektorer och lärare bedömer olika
aspekter av det pedagogiska ledarskapet har ökat efter lyftet.
Det stora flertalet av rektorernas reflektioner uttrycker att Rektorslyftet har lyckats
knyta ihop praktik och teori genom ett starkt verksamhetsfokus, utan att ge avkall
på utbildningens akademiska nivå. Samtidigt höjs några kritiska röster som anser att
fortbildningen är för lite förankrad i rektorernas verklighet och har för många
uppgifter där det akademiska skrivandet övervärderas.
I lärosätenas rapporter visas en stor samstämmighet i fortbildningens
genomförande vilket innebär att fortbildningen har uppfattats likvärdig oavsett var i
landet den bedrivits. Skolverkets uppfattning är att Rektorslyftets måldokument i
hög grad varit styrande för utbildningens utformning och genomförande.
… men marginella effekter på verksamhetsnivå

Resultaten tyder på att effekter på verksamhetsnivå är mer osynliga och svåra att
identifiera. En mindre andel av rektorerna kan beskriva att de genomfört några
konkreta förändringar på verksamhetsnivå i relation till de kunskaper de tillägnat sig
i rektorslyftet. Utifrån lärarnas perspektiv beskrivs heller inga förändringar i hur
rektor utövar sitt pedagogiska ledarskap. Hur kan man förstå skillnaderna mellan
rektorernas och lärarnas åsikter?
En förklaring kan vara att det är för kort tidsrymd för att rektorerna ska ha haft
någon reell möjlighet att förändra sitt pedagogiska ledarskap och genomföra
förändringar på verksamhetsnivå under de två terminer de deltagit i rektorslyftet.
Ett tänkbart scenario är då att rektorerna genomför förändringar under kommande
läsår. Samtidigt är Rektorslyftet uppbyggt kring principen att varva teori och praktik
och att i den egna verksamheten tillämpa och pröva teoretiska resonemang. Det
kan vara svårare för rektor att initiera och genomdriva förändringar utan det stöd
och input från expertis och kollegor som deltagande i fortbildningen har inneburit.
Förutsättningarna för att genomföra förändringar kanske är som mest gynnsamma
när fortbildningen pågår. I så fall är ett annat mer nedslående scenario att de
positiva effekterna som rektorerna beskriver i ett längre perspektiv ”klingar av” när
rektorernas vardag tar överhanden.
En utförligare redogörelse för hur Rektorslyftet uppfattas finns beskrivet i bilaga 2.
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3.6 Kostnaden för fortbildningen

Skolverket har ersatt lärosätena med drygt 12,5 miljoner kronor och Skolverkets
administrativa kostnader uppgår till ca 1,8 miljon kronor (bilaga 1, kap. 2.14).
Det finns skillnader hos lärosätena i hur mycket av Skolverkets ersättning som går
till direkta utbildningskostnader och hur mycket som är administrativa kostnader
inkl. förvaltningskostnader (se bilaga 1, kap. 2.15 ). Totalt används ca 50 procent av
Skolverkets medelstilldelning till administration och förvaltning. Mellan lärosätena
skiljer det sig med nästan 30 procentenheter i vad som redovisas som
administrativa kostnader i förhållande till ersättning från Skolverket. Den
ekonomiska redovisningen visar även att det är stor skillnad mellan vad lärosätena
disponerar efter avslutad fortbildning.
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4. Skolverkets förslag till det fortsatta arbetet
4.1 Erfarenheter från utvärderingen

Rektorslyftet innehåller flera faktorer som forskning har pekat ut som
framgångsrika när det gäller effektiv kompetensutveckling av rektorer och lärare.
Det handlar om att förena teori och praktik, att få ledning av expertis och
möjligheter till kollegialt lärande.13
Samtidigt som det är positivt att förena teori och praktik kan det också upplevas
som splittrat.14 I Rektorslyftet pågår fortbildningen parallellt med rektors ordinarie
tjänst. Resultaten visar det kan vara svårt att förena arbete med utbildning och
många rektorer beskriver att tidsbrist lägger hinder i vägen.
En annan faktor som är väsentlig för en lyckad fortbildning är att deltagarna får
återkoppling från närmaste chef och att det finns en beredskap och planering för
hur deltagarnas erfarenheter och utvecklade kompetens ska tas tillvara. Här har
rektorernas huvudmän en viktig funktion. Många rektorer är dock missnöjda med
stödet från huvudmannen när det gäller möjligheter att avsätta tid för
fortbildningen och huvudmannens intresse för fortbildningen. Att diskutera och
bilda nätverk med kolleger är det som rektorerna beskriver som mest värdefullt
med Rektorslyftet. Många rektorer har inte tillgång till nätverk för rektorer på
huvudmannanivå. Huvudmannen kan i ökad omfattning bidra till att skapa forum
för kollegialt lärande. Det är ett sätt att ta tillvara rektorernas utökade kompetens
och vilja till utveckling av det pedagogiska ledarskapet.
Resultaten från utvärderingen pekar ut några problematiska områden. Det handlar
om tidsbrist på hemmaplan, bristande stöd från huvudmannen samt att rektorernas
olika villkor påverkar möjligheterna att utöva ett pedagogiskt ledarskap. Här pekar
resultat som avser både rektorer och lärare i samma riktning. Huvudmannen har en
viktig roll i att se över olika stödfunktioner särskilt utifrån rektorernas olika
förutsättningar. Resultaten visar att rektorer som arbetar i skolor med sämre
förutsättningar bedömer att de i mindre omfattning har tillgång till stöd från
huvudmannen. Detta är rektorernas beskrivning och behöver inte innebära att det
är en objektiv sanning. Resultaten är dock en indikation på att stödet uppfattas som
otillräckligt i förhållande till behoven.
4.2 Slutsatser och förslag

Som framgår av regeringsuppdraget ska fortbildningen, om medel tillförs,
genomföras t.o.m. 2014. Rektorslyftet är som rapporten visar mycket uppskattat
och rektorerna är i hög utsträckning nöjda med utbildningen. Inte bara som
utbildning betraktad, utan framförallt att den lyckats knyta teori och praktik
samman på ett sådant sätt att rektorerna fått kunskaper och redskap att fördjupa
sitt pedagogiska ledarskap.

Exempelvis Timperley, H. (2011) Realizing the Power of Professional Learning. In the series Expanding
Educational Horizons.
14 Skolverket (2011): Utvärdering av Förskolelyftet.
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Hur kommer det då sig att Skolverket har så stora svårigheter att fylla platserna?
Troligtvis är det inte enbart tung arbetsbelastning som gör att platser gapar tomma
utan också att basen för rekrytering är ganska liten.
Till innevarande höst 2012 har huvudmännen anmält 242 rektorer till
fortbildningen. Detta trots att utbildningen har ett gott renommé och att
anmälningstiden förlängdes in i juni månad. Till hösten finns således ca 400 vakanta
platser.
Kravet för att få gå Rektorslyftet är att man är rektor eller rektor tillika förskolechef
och har genomgått den statliga rektorsutbildningen och därefter arbetat ett år.15
Målgruppen är således de som genomgått den ”gamla” rektorsutbildningen och
fortfarande innehar rektorstjänst. Flera rektorer med lång erfarenhet rekryteras till
t.ex. uppdrag inom skolförvaltningen, varför denna grupp som fortfarande är
rektorer är relativt liten. Den första gruppen rektorer som genomgått
rektorsprogrammet är inte behörig att gå fortbildningen förrän hösten 2013.
Det är dock inte självklart att rektorer från rektorsprogrammet efter att ha avslutat
en krävande utbildning väljer att efter ett år fortsätta med fortbildningen. Detta
innebär förmodligen att utbildningen även framledes kommer att ha alltför många
outnyttjade fortbildningsplatser.
Skolverket kan konstatera att de rektorer som genomgått Rektorslyftet upplever sig
ha fått större kunskap om vad som kännetecknar god skolutveckling och
pedagogiskt ledarskap enligt forskning och beprövad erfarenhet. Rektorerna
upplever att de är mer rustade än tidigare att bedriva ett pedagogiskt ledarskap.
Särskilt glädjande är att rektorerna bedömer att de i högre utsträckning efter
genomgången fortbildning kommunicerar med lärarna om undervisningens mål,
innehåll, metoder, arbetsformer och resultat.
Rektorerna anser vidare att de i högre utsträckning aktivt bedömer lärarnas förmåga
att leda, motivera, undervisa och skapa relationer för att bidra till elevernas
utveckling och lärande. Samtliga dessa punkter bedömdes av rektorerna lågt vid
mätningen inför fortbildningen.
Enligt flera forskare ger kompetensutveckling en mycket högre påverkan på
verksamheten om man går i grupp och ger varandra återkoppling. Timperley 16
hävdar att kollegialiteten är en viktig påverkansfaktor och att det finns en koppling
mellan fortbildning (passivt-enskilt-dålig impact) och kompetensförnyelse (aktivkollegial-hög impact).
Utifrån de erfarenheter och slutsatser som har presenterats menar Skolverket att
det bör övervägas att fler bereds tillfälle att ta del av fortbildningen i kommande
satsningar. Skolverket vill peka på att rekryteringsbasen kan breddas till att omfatta

SFS 2011:183
Timperley, H. (2011) Realizing the Power of Professional Learning. In the series Expanding Educational
Horizons
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även förskolechefer och biträdande rektorer, eller annan personal med
motsvarande ledningsfunktion, som genomgått rektorsutbildning.
Förskolechefer, biträdande rektorer, eller annan personal med motsvarande
ledningsfunktion, som genomgått rektorsutbildningen

Förskolechefer har i sitt uppdrag samma ansvar för pedagogiskt ledarskap som
rektorer även om diskussionen om elevens måluppfyllelse skiljer sig från skolans.
Förskolecheferna har efterfrågat utbildningen och anser att de behöver fortbildning
i hur det pedagogiska ledarskapet ska stödja implementeringen av läroplanen. Idag
förs dessutom en diskussion om förskolans roll för barns utveckling och lärande
samt effekter av tidiga insatser. Förskolechefen måste naturligtvis i samma
utsträckning som rektor vara väl insatt i förskolans lärandemiljöer och hur den
påverkar barns utveckling.
Biträdande rektorer är en grupp som ofta fortsätter som rektorer efter ett antal år i
yrket. I den tidigare rektorsutbildningen fick, liksom idag, biträdande rektorer gå
utbildningen. I dag när rektor enligt 2 kap. 10 § skollagen (2010:800) har rätt att
delegera enskilda ledningsuppgifter till en anställd som har tillräckligt kompetens
och erfarenhet, i skollagen formulerat som ”uppdra åt en anställd eller en
uppdragstagare vid förskole- eller skolenheten som har tillräcklig kompetens och
erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter”, så är det nära till hands att även
låta biträdande rektorer få tillgång till fortbildningen. Det har även visat sig att
rektorer med stora skolenheter måste delegera delar av sitt pedagogiska ledarskap
till annan ledningsperson för att kunna fullgöra sitt ansvar beträffande
skolutveckling. Av dessa skäl skulle ytterligare kompetens kunna tillföras
organisationerna om även biträdande rektorer fick tillträde till fortbildningen.
Detta skulle kunna gälla redan från höstterminen 2013.
Ytterligare breddad rekryteringsbas

För framtida kompetensutvecklingsinsatser kan även en vidgad målgrupp som
inkluderar styrkedjan i en kommun eller hos en enskild huvudman vara av intresse
att utreda vidare. Här finns idag inga sammanhålla utvecklingsinsatser. Därmed
skulle exempelvis förvaltningschefer/skolchefer med rektorsbakgrund som
genomgått rektorsutbildning kunna komma ifråga.
Enligt flera forskningsrapporter17 framgår att en kompetensutvecklingsinsats har
betydligt större möjlighet att få ett genomslag i verksamheten om flera personer ur
samma organisation genomgår kompetensutvecklingen. En annan möjlighet skulle
därför kunna vara att rektorer som är behöriga till fortbildningen själva får utse tre
ledningspersoner på sin skolenhet som tillsammans med rektor går fortbildningen.
Sådana åtgärder måste dock utredas vidare.

Timperley, H. (2011) Realizing the Power of Professional Learning. In the series Expanding Educational
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Bilaga 1: Anordnare, deltagare och kostnader
1. Fördelning på lärosäten

Förutom Stockholms universitet har de lärosäten som finns på två orter flest
deltagare: Karlstads universitet som även ansvarar för fortbildningen i
Göteborgsregionen samt Linnéuniversitet och Umeå universitet som båda även
erbjuder fortbildning i Skåneregionen.
Figur 1: Fördelning på lärosäten
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2. Antal och andel rektorer hos offentliga respektive enskilda huvudmän,
fördelade på skolformer, som gått respektive med tillfredställande resultat har
fullföljt fortbildningen
2.1 Anmälda till Rektorslyftet

Våren 2011 antog lärosätena 507 rektorer till höstens utbildning. Cirka 90 rektorer
avstod från sin plats när utbildningen startade. Hösten 2011 var 419 rektorer aktiva
i utbildningen. Skolverket har undersökt varför så många som 93 rektorer inte
startade fortbildningen. Det visade sig att ca 50 förskolechefer avstod från
fortbildningen eftersom deras uppdrag från att både haft ansvar för skola och
förskola, och då kallats rektorer, ändrades under sommaren 2011 till att enbart
omfatta förskolan.
I en stickprovsundersökning som Skolverket genomfört svarade rektorerna att de
prioriterat att vara närvarande i verksamheten i ett intensivt implementeringsskede
av kursplaner, betygsystem och ny skollag. Vidare angavs att de i ett mindre
arbetsintensivt skede skulle ha deltagit i fortbildningen
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Tabell 1: Antal rektorer som startade utbildningen ht-11 fördelade på lärosäten, skolformer
samt kön
Förskola

Grundskola

Gymnasie
-skola

Vuxenutbildning

Grundsärskola

Specialskola

K

M

S:a

Kö

K

M K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

Karlstads u.

59

33

92

0

0

0

49

25

9

6

1

1

0

1

0

0

Linnéu.

54

30

84

0

2

0

42

19

9

8

0

3

0

0

1

0

Stockholms u

57

31

88

0

2

0

43

21

9

7

1

3

0

0

2

0

Umeå u

55

19

74

0

1

0

46

12

8

5

0

1

0

1

0

0

Uppsala u

41

22

63

0

1

1

34

14

4

4

1

2

0

0

1

1

ÖMD

13

5

18

0

0

0

12

2

0

2

0

1

1

0

0

0

Total

279

140

419

0

6

1

226

93

39

32

3

11

1

2

4

1

En majoritet av rektorerna är kvinnor (67 procent) och en tredjedel av rektorerna
män (33 procent). Detta stämmer helt överens med könsfördelningen i
rektorsprogrammet.
2.2 Befattning

Av de 419 deltagarna är 84 procent rektorer och 16 procent rektorer tillika
förskolechefer. Flera kommuner har valt att omorganisera sina ansvarområden
inför höstterminen 2011. Som tidigare nämnts var cirka 50 personer anmälda till
utbildningen som rektorer men efter omorganisation har de endast ansvar för
förskolan. Ett relativt fåtal har ansvar för både skola och förskola och således titeln
”Rektor tillika förskolechef”. De personer som efter omorganisation enbart
ansvarar för förskolan och därmed har titeln förskolechef avstod från att påbörja
utbildningen i enlighet med förordningen.
2.3 Skolformer

Flera av rektorerna ansvarar för fler än en skolform. Inom kolumnen
”grundsärskola” finns registrerade som endast ansvarar för grundsärskolan. Samma
gäller för de rektorer som finns i kolumnen ”specialskola”. Under skolformerna
(grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning) finns rektorer som ansvarar för
endast en av skolformerna men också rektorer som ansvarar för t.ex. ”grundskola i
kombination med förskola”, ”grundskola i kombination med grundsärskola” och
gymnasieskola i kombination med vuxenutbildning”. Någon rektor ansvarar för ”
vuxenutbildning i kombination med särvux. I tabellen har rektorerna registrerats på
den skolform som är deras huvudsakliga ansvarsområde.
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Tabell 2: Skolformer uppdelade på offentlig och enskild huvudman

Samtliga Samtliga i
procent
Huvudman

offentlig

enskild

Förskola

7

0

7

2%

Grundskola

375

44

319

76 %

Gymnasieskola

55

16

71

17 %

Vuxenutbildning 14

0

14

3%

Grundsärskola

2

1

3

1%

Specialskola

5

0

5

1%

Summa

358(86 %)

61(15 %)

419

100 %

Skolverksstatistik för hela riket visar att det finns 4 235 rektorer i grundskolan och
1 455 rektorer för gymnasieskolan. (74 procent rektorer för grundskolan och 24
procent rektorer för gymnasieskolan).
I rektorslyftet fördelar sig rektorerna på de två största skolformerna med 76
procent för grundskolerektorer och 17 procent för gymnasierektorer. I jämförelse
med riket är gymnasieskolan underrepresenterad medan grundskolan är något
överrepresenterad.
Som framgår av ovanstående tabell så har endast 15 procent av deltagarna en
enskild huvudman. Av rektorerna med enskild huvudman är det procentuellt fler
gymnasierektorer än för rektorer med offentlig huvudman (26 procent respektive
15 procent).
2.4 Utbildningsbakgrund

Den vanligaste utbildningsbakgrunden, 57 procent, som rektor har är lärarexamen.
Knappt 20 procent har förskollärarexamen och 14 procent har en annan
utbildningsbakgrund än lärare, förskolelärare eller fritidspedagog. Exempel på
annan utbildningsbakgrund, vilket gäller för 58 personer (14 procent) är: studieoch yrkesvägledare, officer, fil. mag., beteendevetare, civilekonom eller
civilingenjör. Endast fem personer har en icke akademisk utbildningsbakgrund t.ex.
fritidsledare eller idrottsledare.
Figur 2: Utbildningsbakgrund
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2.5 Ålderstruktur

Medelåldern hos deltagarna är 54 år och de flesta rektorer har mer än tre år i yrket.
Till skillnad från rektorsprogrammet är detta en grupp rektorer med betydligt
längre erfarenhet av rektorsprofessionen.
Tabell 3: Åldersstruktur

40

37

35
30

30
25

19

20
14

15

11

10
5

27 28

26

8

5 6
1

21

23

23

19 19 20

18

12 12

8 8 8

1 2

7

5
2 1 1

0
35 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 70

2.6 År i yrket

95 procent av rektorer i Rektorslyftet har arbetat över 10 år som rektorer. 16
procent av dessa uppger att deras sammanlagda tid som skolledare (biträdande
rektor och rektor) är över 15 år. Endast 5 procent har färre än tre års erfarenhets
som rektorer.
2.7 Huvudmän

Endast 15 procent av rektorerna har en enskild huvudman. I den statliga
rektorsutbildningen, Rektorsprogrammet, är motsvarande siffra drygt 30 procent.
En förklaring kan vara att Rektorslyftet rekryterar rektorer från en betydligt smalare
målgrupp, nämligen rektorer som har gått den ”gamla” rektorsutbildningen. I
praktiken innebär det att rektorerna måste ha påbörjat sin tidigare rektorsutbildning
senast höstterminen 2007 alternativt vårterminen 2008. I den ”gamla”
rektorsutbildningen såg fördelningen mellan huvudmännen ut ungefär som
fördelningen i Rektorslyftet.
Storstadsregionerna är underrepresenterade i förhållande till övriga landet. Detta
skiljer sig åt från Rektorsprogrammet där storstadsregionerna är väl representerade.
Skolverket kommer att närmare analysera den geografiska spridningen i
Rektorslyftet. I dagsläget finns ingen förklaring till varför storstadsregionerna är
underrepresenterade.
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Figur 3: Karta över deltagarnas fördelning på kommunnivå i Sverige
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2.8 Rektorer som gått respektive med tillfredställande resultat har fullföljt fortbildningen
fördelat på huvudman, skolform och lärosäten

I nedanstående tabell anges:
-

Antal rektorer som har fullföljt fortbildningen med tillfredställande resultat.

-

Antal rektorer fördelade på skolformer, huvudmän och lärosäten.

-

Antal rektorer som avbrutit påbörjad fortbildning samt antal som beviljats
studieuppehåll.

Tabell 4: Fullföljd utbildning fördelat på huvudman, skolform och lärosäte
Lärosäten

Startat

G antal

Offentlig huvudman

Enskild huvudman

Skolformer

Skolformer

För

Gr

Gy

Vux

För

Gr

Gy

Vux

Ej G
antal

G%

Avbrott/
uppehåll

Karlstad

95

74

0

52

11

1

0

7

3

0

8

86

8/5

Stockholm

94

68

2

38

8

2

0

13

4

1(sä
r)

14

84

11/2

Umeå

73

5518

1

42

9

1

0

2

0

0

6

90

11/1

Uppsala

64

57

1

43

7

2

0

4

0

0

2

95

1/3

0

0

1

94

2/0

7

1

31

90

33/11

19

ÖMD

18

15

220

9

1

1

0

2
21

Total

344

269

6

184

36

7

0

28

233

36

Linnéuniversitetet har ännu inte slutfört sin fortbildning och räknas därför inte in i
ovanstående tabell. Vid framräknandet av andel godkända/lärosäte har inte
deltagare som avbrutit sin utbildning eller har studieuppehåll räknats med.
2.9 Lärosätenas ansträngningar för att öka måluppfyllelsen

Samtliga lärosäten redovisar att de under hösten 2012 kommer att ha personlig
kontakt med de som har någon rest samt dem som beviljats studieuppehåll i syfte
att finna former för hur de ska kunna avsluta sina studier. Nedan ett exempel på
hur lärosätena beskriver detta i sina rapporter till Skolverket:
”Processledarna följer upp och stöttar de kursdeltagare som ännu inte fullföljt den
sista examinationsuppgiften. Om behov finns av ytterligare stöd har vi i samarbete
med Rektorsprogrammet för avsikt av ge extra undervisning alt stöd i att fullfölja
examinationsuppgiften. De rektorer som uttrycker önskemål om att få delta vid
2 av rektorerna med offentlig huvudman är enbart ansvar för grundsärskola samt särvux
1 av rektorerna har endast ansvar för grundsärskola. 2 rektorer ansvarar för grundskola och
förskola
20 Rektorer tillika förskolechefer med ansvarar även för grundskola
21 Ansvarar även för grundsärskola samt förskola
18
19
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ytterligare tillfällen under läsåret 2012-13 ger vi möjlighet i största möjliga
utsträckning.”
”De deltagare som ännu ej har godkänt på kursen har fått individuellt anpassade
uppgifter för att komplettera de delar av kursen som de fick förhinder att delta i.
Utbildarna har hållit kontakt med de berörda deltagarna och avser att under
augusti/september följa upp deras möjligheter att slutföra kursen.”
2.10 Anledning till att deltagare avbrutit sin fortbildning

Skolverket har undersökt orsaken till att 40 rektorer avbrutit sin fortbildning.
Samtliga har blivit kontaktade per telefon. Skolverket har särskilt undersökt om
avbrotten är relaterade till fortbildningen.
Det visade sig att de vanligaste orsakerna till att en person avbrutit Rektorslyftet är
personliga skäl (tretton personer angav detta som huvudsaklig orsak). Det kan
handla om exempelvis olycksfall och sjukdom inom familjen eller andra händelser
så som graviditet, som påverkat beslutet att avbryta utbildningen. Tretton personer
uppgav att de avbröt Rektorslyftet på grund av sin arbetssituation och/eller en för
hög arbetsbelastning. Flera av dessa personer uppgav att det varit svårt att få
utrymme för utbildningen inom ramen för sin tjänst.
Sju personer angav byte av tjänst som anledning till avbrottet.
Sex personer uttryckte ett missnöje med utbildningen som i olika grad varit
avgörande för avbrottet. För fem av dessa respondenter var missnöjet med
utbildningen inte ensam orsak till avbrottet. Det berodde snarare på en för hög
arbetsbelastning/byte av tjänst i samband med att utbildningen var tidskrävande.
Dessa personer ansåg ej att utbildningen var tillräckligt givande i förhållande till hur
tidskrävande den var utan prioriterade istället arbetet.
2.11 Lärosätenas utbildningsplaner och genomförande av fortbildningen

I lärosätenas verksamhetsberättelser till Skolverket framgår att samtliga lärosäten
har haft 8-9 kursträffar varav 8 dagar har varit internatsförlagda i en sekvens av 2
gånger 2 dagar per termin. Mellan träffarna har deltagarna genomfört
litteraturstudier, verksamhetsrelaterade uppgifter samt övningar i form av olika
verksamhetsbesök.
Fokus under internatperioderna har genomgående handlat om fyra teman:





Pedagogiskt ledarskap och god skolutveckling
Rektor och det systematiska kvalitetsarbetet
Ledarskap och kontext – samverka, bedöma, stödja
Seminarier om rektors styrning och ledning för god skolutveckling och alla
elevers lärande
Dessa teman har formulerats något olika i lärosätenas rapporter men det
framkommer med stor tydlighet att Skolverkets mål har varit styrande och
vägledande för fortbildningen.
Samtliga lärosäten har erbjudit handledning i grupp eller enskilt.
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Under internatträffarna har föreläsning i helgrupp varvats med arbete i mindre
grupper. Gemensamt har också varit att rektorerna aktivt har arbetat med
erfarenhetsbaserat, problemorienterat lärande. Det finns också en stark koppling
mellan teori och praktik, samt en klar koppling till relevant forskning och litteratur.
Examinationen har bestått av olika examinationsuppgifter kopplat till
litteraturstudier.
2.12 Examination av fortbildningen

I rapporterna till Skolverket har lärosätena redovisat hur fortbildningen
examinerats. Uppgifterna har t.ex. bestått i att utifrån det pedagogiska ledarskapet
göra en handlingsplan för ökad måluppfyllelse för den egna skolan. En annan
uppgift har varit att ”utifrån nationella styrdokument och den egna verksamhetens
förutsättningar, forskning och beprövad erfarenhet skapa en handlingsplan för det
egna pedagogiska ledarskapet formulerat på områdena systematiskt kvalitetsarbete,
kommunikation och organisation”.
Flera lärosäten har låtit deltagarna utmed kursen arbeta med en
problembearbetande och utvecklingsinriktad examinationsuppgift som senare
redovisats i en skriftlig PM. En PM som utmynnat i en utvecklingsplan för
deltagarens personliga pedagogiska ledarskap.
Undervisningen har genomförts enligt de principer som är karaktäristiska för
erfarenhetsbaserat och problemorienterat lärande. Det innebär att deltagarna
förväntas arbeta aktivt med problematiserande frågeställningar, egen erfarenhet och
ställa detta i relation till olika teorier och modeller. Undervisningen har bland annat
bestått av arbete med case, tillämpningsövningar och föreläsningar samt genom egna
litteraturstudier. Kursen har examinerats genom muntliga och skriftliga
redovisningar. Aktivt deltagande har krävts vid samtliga kursmoment.
3. Kostnader i samband med satsningen fördelade på undervisning och
administration

Lärosätena har erhållit en ersättning av Skolverket med 26 000 kronor per rektor
som fullföljt hela fortbildningen. Lärosätena har inte erhållit ersättning för de
rektorer som antagits till fortbildningen men aldrig startat den. För de rektorer som
avbrutit utbildningen under hösten 2011 har endast två tredjedelar av
ersättningsnivån betalts ut. Detta gäller även rektorer som beviljats studieuppehåll
under hösten 2011.
I lärosätenas ekonomiska redovisning bör noteras att förvaltningsavgiften till
universitet och högskola varierar kraftigt mellan några av universiteten. Vad som
ingår i förvaltningsavgiften varierar också mellan lärosätena. För vissa kan den
administrativa kostnaden hållas nere då förvaltningsavgiften ”täcker” en del av den
kostnaden.
I de ekonomiska rapporterna till Skolverket har lärosätena redovisat hur de planerar
att använda resurser som ännu inte förbrukats. Flera lärosäten kommer som
tidigare sagts att ge extra handledning till de rektorer som ännu inte uppnått
godkänt resultat eller ”gå om” utan att extra ersättning från Skolverket. Vissa
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lärosäten ska under budgetåret låta utbildarna få extra kompetensutveckling som
p.g.a. tidsbrist inte har kunnat ges tidigare.
Linnéuniversitet har ännu inte avslutat sin fortbildning och det innebär att den
ekonomiska redovisningen inte är fullständig. Enligt universitetets utbildningschef
för Rektorslyftet kommer ytterligare 400 000 kr tillföras utgiftsposten
”utbildningskostnader” och 200 000 kr till ”förvaltningsavgifter”, vilket innebär att
lärosätets saldo slutar på ca 650 000 kr. Lärosätenas totala överskott minskas till ca
1,7 miljoner kronor.
Tabell 5: Lärosätenas utbildningskostnad – administrativ kostnad
Lärosäte

Intäkter från
Skolverket

Utbildningskostnader
(löner,
arvoden,
kompetensutveckling)

Adm.
kostnader
inkl.
lokaler

Förvaltning
savgift till
universitet/
högskola

Övrigt
tex. resor,
internat
tryck

Saldo

Karlstad

2 289 500

1 219 340

149 000

498 169

55 000

367 991

Linné

2 151 000

385 510

176 644

220 301

114 982

1 253 558*

Stockhol
m
Umeå

2 342 000

970 000

290 000

825 000

160 000

97 000

1 813 500

865 112

273 545

363 782

23 412

287 703

Uppsala

1 630 000

757 576

349 837

147 625

17 009

350 268

ÖMD

486 000

314 290

52 843

87 150

25 956

242

Total

10 712 000

4 511 828

1201 869

2 142 027

396 359

2 356 762

* Linnéuniversitet har p.g.a. att fortbildningen ännu pågår, ej slutredovisat den ekonomiska
rapporten.
3.1 Skolverkets budgetredovisning

Under 2011 erhöll Skolverket 20 miljoner kronor för fortbildningssatsningen
Rektorslyftet. Fortbildningen startade hösten 2011 och har pågått t.o.m.
vårterminen 2012. Skolverket ersatte 2011 i enlighet med tecknad
överenskommelsei22 mellan Skolverk och lärosätet varje fortbildningsplats med två
tredjedelar av totalbeloppet (26 000 kr). Resterande tredjedel av beloppet utbetaldes
våren 2012.
Tabell 6: Fördelning mellan utbildningskostnader och administrativa kostnader 2011/12
2011
2012
Totalt
%
7 507 500 3 204 500
10 712 000
85,5
Till lärosätena
874 379
953 213
1 827 592
14,5
Skolverkets administrativa
kostnader
Total kostnad för fortbildningen

22

Dnr 68:2011-00466

12 539 529 kr
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Skolverkets administrativa kostnader blir i proportion till utbildningskostnaden
högre än beräknat eftersom antalet deltagare är färre än förväntat. Skolverkets
administrativa kostnader håller sig relativt konstanta oavsett antal deltagare i
fortbildningen.
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Bilaga 2: Utvärdering av Rektorslyftet
1. Utvärderingens syfte och frågeställningar

I regeringsuppdraget ingår att studera deltagande rektorers uppfattning om
utbildningens effekter. Skolverket har i enlighet med uppdraget initierat en
utvärdering för att studera effekter av Rektorslyftet i olika avseenden. Att studera
effekter av en specifik insats är komplext, inte minst på grund av svårigheter att
isolera insatsen från andra förändringar i omvärlden. Utvärderingen har breddat
ansatsen och syftar till att även fördjupa kunskapen kring hur både rektorer och
lärare ser på olika aspekter av rektors pedagogiska ledarskap, hur de uppfattar
värdet av Rektorslyftet och beskriver eventuella förändringar i ledarskapet och i
skolans verksamhet.
Pedagogiskt ledarskap och effekter av fortbildningen studeras även i ett
likvärdighetsperspektiv. Utvärderingen belyser rektorernas olika förutsättningar på
huvudmannanivå och skolnivå och om dessa har någon betydelse för eventuella
skillnader i utfallet. Nedan beskrivs några centrala utgångspunkter i utvärderingen.
1.2 Effekter på individnivå och verksamhetsnivå

Utvärderingen syftar till att belysa dels hur deltagarna i Rektorslyftet upplever
nyttan av fortbildningen (effekter på individnivå), dels om den leder till att rektors
pedagogiska ledarskap eller skolornas praktik förändras i olika avseenden (effekter
på verksamhetsnivå). Även om effekter på individnivå och verksamhetsnivå inte helt
kan betraktas som åtskilda visar tidigare studier att det är fruktbart att studera
effekter på olika nivåer.
Utvärderingar av den tidigare rektorsutbildningen har framförallt studerat
utbildningen utifrån ett individperspektiv, med fokus på hur individen upplever
nyttan av utbildningen23. I viss mån har utvärderingarna också belyst om
rektorsutbildningen har lett till effekter på verksamhetsnivå och om det är möjligt
att spåra några förändringar i skolans vardagliga praktik. En generell slutsats från
utvärderingarna är att utbildningen allra oftast upplevs positivt av deltagarna.
Individen upplever att man utvecklar sin kompetens, får ett ”lyft” och blir stärkt i
sin yrkesroll. Däremot är det i huvudsak betydligt svårare att spåra effekter på
verksamhetsnivå, i den mån sådana har studerats24. Ett vanligt resultat är att

DS 2007
Kogan, M. (1992) School Leadership Education (SLEP). Rapport till Skolverket.
Skolverket och Lindgren, L (red) (1998). Den statliga rektorsutbildningen – en utvärdering av innehåll,
ekonomi, jämställdhet och effekter. Skolverket: Liber.
Myndigheten för skolutveckling. Linde, L. & Lundberg, S. (2003) Skolledares utbildnings- och
yrkesbakgrund – resultat från en enkät 2003. PM
SOU 2004:116. Skolans ledningsstruktur – om styrning och ledning i skolan. Betänkande av Utredningen om
skolans ledningsstruktur. Stockholm: Fritzes.
Daun, H., Arjmand, R., Strömqvist, G. & Vrethem, K. (2005): Utbildningen av svenska rektorer – En
lägesbedömning 2004. Institutionen för internationell pedagogisk, rapport no 119. Stockholm:
Stockholms Universitet.
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fortbildningen ”stannar” hos individen och inte ger önskvärda effekter i form av
verksamhetsutveckling.
1.3 Rektorer och lärare

Utvärderingen omfattar både rektorer och lärare. En sådan design ger möjligheter
att studera likheter och skillnader mellan grupperna när det gäller synen på
pedagogiskt ledarskap och hur de uppfattar att rektors pedagogiska ledarskap
utövas. Lärarnas uppfattningar om huruvida rektors pedagogiska ledarskap
förändras i samband med Rektorslyftet ger värdefull kunskap om eventuella
effekter på verksamhetsnivå.
1.4 Vad betyder olika förutsättningar på skolnivå och huvudmannanivå?

Utvärderingen belyser Rektorslyftet i ett likvärdighetsperspektiv och studerar
betydelsen av rektorernas olika förutsättningar på skolnivå och huvudmannanivå. I
den senaste PISA-studien framgår att likvärdigheten i svensk skola har försämrats
kraftigt sedan början av 2000-talet25. Resultatskillnaderna mellan skolor har blivit
alltmer markanta och elevsammansättningen på skolnivå, främst utifrån socioekonomisk bakgrund, har blivit mer homogen. Skolverket har i en studie av olika
likvärdighetsaspekter dragit liknande slutsatser.26 Skolornas förutsättningar för att
uppnå goda resultat skiljer sig alltmer. Mot bakgrund av dessa resultat är det särskilt
relevant att Skolverket studerar effekter av olika utvecklingsinsatser utifrån
likvärdighetsaspekter.
Ett antagande i utvärderingen är att en ökad mellanskolsvariation leder till större
skillnader i rektors arbetsvillkor och vardagliga praktik, vilket i sin tur kan påverka
rektors möjligheter att delta i och tillgodogöra sig Rektorslyftet Därför studeras om
faktorer på skolnivå (som elevsammansättning och skolstorlek) samvarierar med
andra aspekter, som exempelvis hur rektorer och lärare bedömer effekter av
Rektorslyftet.
Tidigare studier visar att elevsammansättningen varierar mellan skolor med
offentlig respektive enskild huvudman. Skolor med enskild huvudman har ofta en
högre andel elever med hög socioekonomisk bakgrund. Huvudmannaskap är en
faktor som till viss del förklarar variationer på skolnivå och studeras därför i
utvärderingen.
Utvärderingen ger en beskrivande bild av rektorernas olika förutsättningar på
skolnivå och huvudmannanivå och studerar även hur olika förutsättningar påverkar
utfallet.
1.5 Huvudmannens roll och funktion

Tidigare utvärderingar av rektorsprogrammet27 visar att många rektorer upplever
bristande stöd från huvudmannen för att genomföra utbildningen - som pågår
parallellt med rektors ordinarie tjänst - på ett tillfredsställande sätt. Det handlar
PISA är en internationell jämförande studie som genomförs inom OECD. Sverige har deltagit vid
fyra tillfällen sedan år 2000. Skolverket (2010) Rustad att möta framtiden? PISA 2009
26 Skolverket (2012) Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av utvecklingen över tid.
Rapport 374.
27 Skolverket 2011 Lägesbeskrivning av Rektorsprogrammet
25
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exempelvis om svårigheter att avsätta tillräckligt med tid för utbildningen. Därför
studeras även huvudmannanivån, som eventuella skillnader mellan offentlig och
enskild huvudman, samt om huvudmannens roll och funktion samvarierar med
resultaten i övrigt. Viktiga aspekter handlar om hur rektorerna upplever
huvudmannens intresse och förståelse för fortbildningen liksom vilka
stödfunktioner som huvudmannen erbjuder rektorerna. Ett antagande är att
stödfunktioner på central nivå kan underlätta möjligheterna att frigöra tid.
1.6 Bakgrundsfaktorer

För att kunna förklara variationer av fortbildningens effekter behöver
utvärderingen bygga upp kunskap om hur olika faktorer påverkar utfallet.
Bakgrundsfaktorer på individnivå:
Rektorer:
-

deltagande rektorers nuvarande befattning,

-

antal år i nuvarande befattning,

-

kön,

-

ålder,

-

tidigare utbildningsbakgrund (exempelvis lärare)

-

lärosäte

Lärare:
-

skolform

-

huvudsakligt ämne

-

kön

-

antal arbetade år på skolan

-

antal arbetade år med nuvarande rektor

Bakgrundsfaktorer på skolnivå:


skolans elevsammansättning (andel elever med låg respektive hög
socioekonomisk bakgrund, svenska som modersmål, andel elever som
riskerar att inte nå målen)



skolans storlek (antal inskrivna elever)



skolans organisation och ledningsfunktioner utöver rektor

Bakgrundsfaktorer på huvudmannanivå:


huvudmannaskap (offentlig eller enskild)

1.7 Centrala frågeställningar

I utvärderingen studeras följande frågeställningar:
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-

Vad innebär pedagogiskt ledarskap för rektorer och lärare?

-

Hur utövas det pedagogiska ledarskapet? Hur bedömer rektorer och lärare
rektors kunskaper, kompetens och förmågor när det gäller olika aspekter av
pedagogiskt ledarskap?

-

Hur varierar rektorernas förutsättningar på huvudmannanivå och skolnivå?
Vilka skillnader finns mellan rektorer med offentlig och enskild huvudman?

-

Vad betyder olika förutsättningar för rektorernas möjligheter att utöva
pedagogiskt ledarskap, samt att delta i, och tillgodogöra sig, fortbildningen?

-

Har rektors pedagogiska ledarskap förändrats efter fortbildningen? Har det
skett några förändringar på verksamhetsnivå?

-

Vilka slutsatser kan man dra om fortbildningens effekter, på individnivå
och verksamhetsnivå?

2. Metod och genomförande

Utvärderingen har en kvantitativ ansats. Det empiriska materialet består av
webbenkäter som skickats ut till samtliga rektorer som deltagit i den första
utbildningsomgången av Rektorslyftet under perioden höstterminen 2011 –
vårterminen 2012. Dessutom har webbenkäter skickats ut till ett urval av lärare på
samma skolor (fyra lärare per skola) där deltagande rektorer är verksamma.
Skolverket har planerat och genomfört rektorsstudien samt konstruerat enkäter för
såväl rektorer som lärare. Statistiska Centralbyrån (SCB) har på uppdrag av
Skolverket administrerat lärarstudierna och utifrån lärarregistret identifierat
deltagande rektorers skolor för att på varje skola genomföra ett urval av fyra lärare.
SCB har vid båda mättillfällena hanterat utskick av lärarenkäterna samt
påminnelser.
2.1 ”Före- och efter-design"

Utvärderingen har en ”före- och efter-design”. Rektorer och deras lärare har fått
besvara en webbenkät vid två tillfällen: den första i samband med att Rektorslyftet
påbörjas och den andra när utbildningen avlutats.28 Enkäterna innehåller till stor del
samma frågor till både rektorer och lärare vid båda mättillfällena29. Trots
svårigheter att isolera effekter av Rektorslyftet kan en sådan design ge underlag för
att följa förändringar när det gäller rektors pedagogiska ledarskap och kunna dra
slutsatser om utbildningen har haft önskad effekt.
2.2 Genomförande av rektorsstudien

Den första webbenkäten till deltagande rektorer skickades ut i mitten av oktober
2011 till de 507 rektorer som våren 2011 antogs till Rektorslyftet med kursstart
Detta gäller deltagare vid samtliga lärosäten med undantag för Linnéuniversitet där Rektorslyftet
avslutas i oktober 2012. Trots att deltagare vid Linnéuniversitet inte avslutat fortbildningen
skickades enkäten ut även till dessa deltagare före sommaren 2012. Detta på grund av att Skolverket
ska redovisa uppdraget den 1 oktober 2012.
29 Enkät 1 innehåller frågor om bakgrundsvariabler på individnivå och skolnivå. Enkät 2 till rektorer
har utökats med frågor om själva fortbildningen. I enkät 2 får både rektorer och lärare beskriva
konkreta förändringar.
28
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höstterminen 2011. Det visade sig att runt 90 rektorer avstod från sin plats när
utbildningen startade. Även dessa har dock utgjort en del i det första enkätutskicket
på grund av att Skolverket vid den tidpunkten inte hade information om vilka
rektorer som avstått från sin plats. När svarsfrekvensen beräknas på 507 rektorer är
det 70,2 procent som har besvarat enkäten (356 rektorer)30. Tre påminnelser
skickades ut via mail.
De bakgrundsfaktorer (individnivå, skolnivå och huvudmannanivå) som redovisas
baseras på rektorernas svar i enkät 1. En jämförelse mellan enkät 1 och 2 när det
gäller bakgrundsfaktorer visar att det är små avvikelser mellan de båda
enkättillfällena.
Den andra webbenkäten till deltagande rektorer skickades ut i mitten av maj
2012 till de 399 rektorer som då fortfarande var aktiva i Rektorslyftet.
Svarsfrekvensen är 70,7 procent (282 rektorer). Tre påminnelser skickades ut via
mail. Enkäterna till rektorerna belyser vid båda mättillfällena till stor del samma
frågeområden för att göra jämförelser före och efter Rektorslyftet.
2.3 Genomförande av lärarstudien

Statistiska centralbyrån genomförde under perioden maj – juli 2012 en
webbundersökning på uppdrag av Skolverket. Syftet med undersökningen var att
följa upp effekten av fortbildningen Rektorslyftet utifrån ett lärarperspektiv.
Skolverket har valt att göra en utvärdering vid två tillfällen: den första i samband
med att fortbildningen startade hösten 2011 och den andra efter avslutad
utbildning under våren 2012.
Populationen utgjordes av lärare på skolor (slumpmässigt urval av fyra lärare per
skola) där rektorer deltog i fortbildningen Rektorslyftet.
Urvalet av lärare bestod vid första mättillfället av 1 798 personer och det var totalt
1 023 personer som besvarade enkäten, vilket utgör en svarsfrekvens på 56,9
procent.
Vid andra mättillfället bestod urvalet av 1 552 personer och det var totalt 766 som
besvarade frågeblanketten, vilket var 49,4 procent av urvalet.

Om de 90 rektorer som inte påbörjat fortbildningen undantas är svarsfrekvensen högre, nämligen
85 procent.
30
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2.4 Undersökningens validitet och reliabilitet

Samtliga rektorer som deltagit i Rektorslyftets första utbildningsomgång har ingått i
utvärderingen, en så kallad totalundersökning. Samtliga deltagare har via
webbenkäter tillfrågats. Svarsfrekvensen är vid första enkättillfället 70,2 procent
och vid andra enkättillfället 70,7 procent vilket får betraktas som tillfredsställande.
De svarande rektorerna i enkät 1 och 2 avviker inte utifrån kända variabler från
deltagargruppen som helhet.
När man jämför de som besvarat enkäterna vid de båda mättillfällena är det till stor
del samma rektorer - 90 procent svarar i både enkät 1 och 2. Detta gör
undersökningen stabil och tillförlitlig när det gäller perspektivet ”före och efter”.
Av de 282 rektorer som svarat i enkät 2 är det enbart 27 personer som enbart har
besvarat enkät 2. Dessa avviker inte från de svarande i enkät 1 utifrån de data som
samlats in. Det är därför inte troligt att de utifrån kända variabler snedvridit
resultaten.
Nedan redovisas enkätresultaten från den första utbildningsomgången i
Rektorslyftet, höstterminen 2011 - vårterminen 2012.
3. Resultat
3.1 Beskrivning av deltagande rektorer

En majoritet av svarande rektorer är kvinnor (68 procent) och en tredjedel är män
(32 procent). Även när det gäller utbildningsbakgrund stämmer resultaten väl
överens med samtliga deltagare. Av de rektorer som besvarat enkät 1 har över
hälften av rektorerna (57 procent) en utbildningsbakgrund som lärare, 18 procent
som förskollärare och 9 procent har en bakgrund som fritidspedagog. En mindre
andel, 16 procent, uppger att de har en annan grundutbildning som (se exempel sid.
9). En slutsats är att utifrån bakgrundsvariablerna kön och utbildningsbakgrund
torde inte bortfallet i rektorsenkät 1 påverkat resultaten.
Rektorsenkäten innehåller även frågor om deltagarnas ålder och antal år som
rektor. Resultaten visar att medelåldern är relativt hög bland deltagarna och flertalet
(tre av fyra) är äldre än 50 år. Endast 3 procent är yngre än 41 år. Den relativt höga
medelåldern avspeglar sig också i antal arbetade år som rektor – 95 procent av
deltagarna har arbetat mer än 3 år.
Det är 5 procent av rektorerna (15 personer) som har bytt befattning under tiden
de deltagit i Rektorslyftet men det stora flertalet (95 procent) har kvar samma
befattning.
Sammantaget visar resultaten att deltagarna som besvarat enkät 1 inte skiljer från
deltagargruppen som helhet när det gäller kön, erfarenhet och utbildningsbakgrund.
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3.2 Beskrivning av skolorna där rektorerna är verksamma

Utvärderingen syftar till att ge en beskrivande bild av rektorernas olika
förutsättningar på skolnivå samt studera betydelsen av dessa. Rektorerna fick i
enkäten besvara frågor om skolans storlek, elevsammansättning samt förekomsten
av ledningsfunktioner utöver rektor. Resultaten grundas i rektorernas egna
subjektiva beskrivningar av skolorna. Denna metod har valts för att rektorernas
uppgifter ska vara jämförbara. Skolverkets statistik om skolornas
elevsammansättning omfattar endast skolor med årskurser som utfärdar betyg.
Resultaten visar att det finns en stor spridning mellan de rektorer som besvarat
enkät 1 när det gäller variationer i skolstorlek. Sammantaget 65 procent av
rektorerna arbetar på skolor där antalet elever är 100-399. Som framgår av figuren
nedan så fördelar sig rektorerna i detta spann relativt jämnt. Var fjärde rektor
arbetar på en skola med 200-299 elever, ungefär lika många arbetar på en mindre
skola med 100-199 elever medan knappt var femte rektor ansvarar för mellan 300399 elever. Lika många rektorer, sammantaget 18 procent, har 500 eller fler elever
inskrivna i skolan. Det är mer ovanligt med små skolor där färre än 100 elever är
inskrivna, endast 6 procent.
I enkäten är det flera frågor som ger en bild av skolornas förutsättningar när det
gäller elevsammansättning. Rektorerna fick uppskatta hur stor andel av eleverna
som kommer från hem med hög respektive låg socioekonomisk status, andel elever
med annat modersmål än svenska samt hur stor andel av eleverna som riskerar att
inte nå målen (se figurerna nedan).
Figur 1

Figur 2

Figur 3
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Figur 3

Figur 4

Figur 5
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Resultaten visar att det finns en relativt stor spridning i hur rektorerna beskriver
skolornas elevsammansättning. En femtedel, 21 procent, uppskattar att mer än 50
procent av eleverna kommer från hem med låg socioekonomisk status.
Koncentrationen av elever som har hög socioekonomisk status är ännu mer
uttalad, 19 procent av rektorerna uppskattar att i deras skolor kommer mer än 75
procent av barnen/eleverna från sådana hem. När det gäller andelen elever som har
svenska som modersmål är det sammantaget 19 procent av rektorerna som
uppskattar att 50 procent eller färre har svenska som modersmål.
Sambanden mellan socioekonomisk status och skolresultat är välbelagda i
forskning31. Rektorerna fick i enkäten uppskatta hur stor andel av eleverna i deras
skola som riskerar att inte nå målen. Även denna fråga är en indikator på skolans
elevsammansättning/förutsättningar. Det är 12 procent av rektorerna som
uppskattar att 45 procent eller mer riskerar att inte nå målen. Knappt hälften (47
procent) uppger att mindre än 10 procent av eleverna riskerar att inte nå målen.
Dessa variationer i procentsatserna visar på ytterligheterna i skolornas skilda
förutsättningar.
Vilka samband finns då mellan bakgrundsfaktorer på skolnivå? Resultaten visar att:
-

det är vanligare att de skolor som har en hög andel elever med svenska som
modersmål även har en hög andel elever med hög socioekonomisk status

-

det är vanligare att de deltagande rektorernas skolor som har en låg andel
elever som riskerar att inte nå målen även har få elever med låg
socioekonomisk status

Det finns också vissa samband mellan elevsammansättning och
huvudmannaskap. Det är vanligare att deltagande rektorers skolor med enskild
huvudman har:
-

en lägre andel elever med låg socioekonomisk bakgrund

-

en högre andel elever med hög socioekonomisk bakgrund

-

en låg andel elever som riskerar att inte nå målen

När det gäller skolstorlek är det vanligare att:
-

deltagande rektorer som arbetar i skolor med enskild huvudman har färre
elever inskrivna (100-199)

3.3 Övriga lednings- och stödfunktioner på skolnivå

Skolans organisation är en faktor som kan underlätta möjligheterna för rektor att
vara pedagogisk ledare. Förekomsten av övriga ledningsfunktioner på skolan
(utöver rektor själv) är en aspekt som berör organisationen. I rektorsenkät 1
efterfrågas om det finns andra ledningsfunktioner utöver rektor.

Skolverket (2009): Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika
faktorer.
31
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Det är 146 rektorer (41 procent) som har uppgett övriga ledningsfunktioner på sin
förskola/skolenhet. Resultaten visar att det är mest vanligt förekommande med
arbetslagsledare, nära 48 procent av de som svarat uppger detta. Det är nästan lika
vanligt med biträdande rektor, nära 44 procent av rektorerna uppger att deras
skolenhet har en sådan ledningsfunktion. Mindre vanligt är ledningsfunktionen
administrativ chef som endast förekommer på drygt 11 procent av skolenheterna.
Detta är intressant mot bakgrund av att många rektorer i de öppna svaren beskriver
att tidsbrist och mängden administrativa arbetsuppgifter som en bidragande orsak
till att det pedagogiska ledarskapet hamnar på undantag. Det är också relativt
vanligt att rektorerna uppger ”Annan funktion” (drygt 36 procent). Här uppger
rektorerna funktioner som exempelvis utvecklingsgrupp (10 procent), ekonom (9
procent) rektorsassistent (6 procent eller verksamhetschef (2 procent).
3.4 Vad betyder skolans elevsammansättning?

När det gäller rektors befattning och annan befattning på skolan finns följande
samband:
-

Befattningen rektor tillika förskolechef är mer vanlig i skolor där 51 procent
av eleverna eller mer har hög socio-ekonomisk bakgrund.

-

Det är vanligare med biträdande rektor i skolor där 51 procent av eleverna
eller mer har hög socio-ekonomisk bakgrund.

-

Det är mindre vanligt med biträdande rektor i skolor där 26-50 procent av
eleverna har låg socio-ekonomisk bakgrund.

-

Det är mer vanligt med ”annan ledningsfunktion” (utöver rektor) i skolor
där 26-50 procent av eleverna har hög socio-ekonomisk bakgrund.

-

Det är mindre vanligt med ”annan ledningsfunktion” (utöver rektor) i
skolor där över hälften av eleverna har låg socio-ekonomisk bakgrund eller
mindre än hälften av eleverna har svenska som modersmål (25-45 procent).

3.5 Vad betyder skolstorlek?

När det gäller skolstorlek finns följande samband:
-

Befattningen rektor tillika förskolechef är vanligare på små skolor (199
elever eller färre).

-

Befattningen rektor är vanligare på större skolor, eftersom en skolbyggnad
kan delas in i flera skolenheter (500 elever eller fler).

-

Det är vanligare att stora skolor (500 elever eller fler) har en biträdande
rektor medan det är mindre vanligt på små skolor (199 elever eller färre.)

Sammantaget visar resultaten att deltagande rektorers förutsättningar på skolnivå
skiljer sig åt när det gäller skolstorlek, elevsammansättning och övriga
ledningsfunktioner på skolan. Flertalet rektorer arbetar på mellanstora skolor (100399 elever) medan det är mer ovanligt med större eller mindre skolor.
Elevsammansättningen på många skolor är relativt homogen utifrån
socioekonomisk bakgrund, exempelvis arbetar var femte rektor i en skola där över
75 procent av eleverna uppskattas ha hög socioekonomisk bakgrund. Resultaten
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tyder på att i skolor med mer gynnsamma förutsättningar är det vanligare med
andra ledningsfunktioner utöver rektor (som biträdande rektor eller annan
ledningsfunktion).
Som helhet visar resultaten att i de deltagande rektorernas skolor så samvarierar
faktorer som huvudmannaskap, skolstorlek och elevsammansättning. Skolor med
enskild huvudman är oftare små, har en högre andel elever med hög
socioekonomisk status och en lägre andel elever som riskerar att inte nå målen. I
skolor med svårare förutsättningar är det mindre vanligt med andra
ledningsfunktioner. En slutsats är att rektorerna som deltagit i Rektorslyftet i flera
avseenden arbetar under olika villkor. Frågan är hur detta i sin tur påverkar andra
aspekter som studeras i utvärderingen. Vad betyder skolornas skilda förutsättningar
när det gäller rektorernas möjligheter att utöva pedagogiskt ledarskap, att delta i
och tillgodogöra sig fortbildningen? I utvärderingen studeras fortbildningen utifrån
sådana likvärdighetsaspekter.
3.6 Beskrivning av rektorernas huvudmän

I utvärderingen studeras även faktorer på huvudmannanivå, som eventuella
skillnader mellan offentlig och enskild huvudman, samt om huvudmannens roll och
funktion samvarierar med resultaten i övrigt.
De allra flesta rektorer som besvarat enkät 1 har offentlig huvudman, 83 procent,
medan 15 procent har en enskild huvudman (2 procent övriga). De svarande
rektorerna fördelar sig på samma sätt som deltagargruppen som helhet när det
gäller huvudmannaskap.
3.7 Huvudmannens roll och funktion

Rektors huvudman har en viktig roll när det gäller Rektorslyftet. Det är
huvudmannen som anmäler rektor till fortbildningen och huvudmannen står även
för vissa kostnader i samband med genomförandet. Huvudmannen har ett särskilt
intresse av att fortbildningen får ett lyckat utfall och leder till önskvärda
förändringar. Huvudmannens roll är även viktig för att skapa bra förutsättningar
för rektor att delta i och tillgodogöra sig fortbildningen.
Skolinspektionen har i sin senaste granskning av rektors ledarskap även studerat
huvudmannens roll32. En slutsats är att flertalet huvudmän i granskningen behöver
ge bättre utrymme och stöd för att rektorerna ska kunna verka som pedagogiska
ledare. Kommunikationen mellan rektor och huvudman behöver förstärkas.
Skolinspektionen konstaterar också att rektorernas givna ramar ser olika ut och att
de arbetar under skilda förutsättningar. Men stödet och insatserna från
huvudmannen för rektors ledarskap ser ofta likadant ut och grundas inte i olika
behov.
Ett antagande i utvärderingen är att olika stödfunktioner på central nivå kan bidra
till rektors möjligheter dels att utöva pedagogiskt ledarskap dels att frigöra tid för
fortbildningen. Rektorerna har vid första mättillfället (före lyftet) fått besvara frågor

32

Skolinspektionen (Rapport 2012:1): Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten.
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om huvudmannen erbjuder rektorerna stöd inom olika områden. Resultaten
redovisas i diagrammet nedan.
Figur 6: Vilka stödfunktioner erbjuder huvudmannen dig?

Resultaten visar att enligt rektorerna så varierar tillgången till olika typer av
stödfunktioner på huvudmannanivå. Det är allra vanligast att huvudmannen
erbjuder stöd i budgetfrågor och personalfrågor - runt 75 procent av deltagarna i
Rektorslyftet anger i mycket eller ganska stor utsträckning. Ungefär hälften av
rektorerna anger att de i mycket eller ganska stor utsträckning erbjuds
administrativt stöd och stöd i frågor som rör elevhälsan. I nya skollagen har rektors
ansvar för att tillhandahålla elevhälsa förtydligats och förstärkts. Mot denna
bakgrund är det värt att notera att nära 10 procent anger att de inte erbjuds något
stöd alls i frågor som rör elevhälsan och nära 40 procent anger i ganska liten
utsträckning. Runt 45 procent anger att de i mycket eller ganska stor utsträckning
erbjuds tekniskt eller juridiskt stöd samt stöd i form av nätverk för skolledare.
Tillgång till handledning är minst tillgodosett enligt rektorerna; knappt var fjärde
rektor anger i mycket eller ganska stor utsträckning.
3.8 Vad betyder huvudmannaskap och skolans elevsammansättning?

Nedanstående tabell visar att bilden är varierande när det gäller hur rektorer med
olika huvudman uppskattar huvudmannens stöd inom olika områden. Rektorer
med offentlig huvudman bedömer att huvudmannen erbjuder stöd i större
utsträckning när det gäller områden som juridik, personalfrågor, nätverk för
skolledare samt frågor som rör elevhälsan. Rektorer med enskild huvudman
bedömer att huvudmannen erbjuder stöd i större utsträckning när det gäller
områden som administration, budget, tekniskt stöd, tillgång till handledning,
lokaler/brand samt annat stöd. Utifrån rektorernas svar så finns vissa skillnader
mellan vilken typ av stödfunktioner som olika huvudmän erbjuder.

Redovisning av regeringsuppdrag
39 (67)
Dnr 68-2011:466

Tabell 1: Stödfunktioner utifrån huvudmannaskap
Rektorsenkät 1. Medelvärden: 4= i mkt stor utsträckning 1= inte alls
Vilka stödfunktioner erbjuder
huvudmannen dig som rektor? Offentlig huvudman
Enskild huvudman
Administrativt stöd

2,5

2,8

Juridiskt stöd

2,4

2,3

Stöd i personalfrågor

2,9

2,6

Stöd i budgetfrågor

2,9

3,1

Tekniskt stöd

2,4

2,7

Tillgång till handledning

1,9

2,0

Stöd i form av nätverk för
skolledare

2,4

2,2

Stöd i frågor som rör
elevhälsan

2,6

2,4

Lokaler, brand mm

2,2

2,5

Annat stöd

1,8

2,1

Signifikanta skillnader är markerade med rött

Resultaten visar att rektorer som arbetar i skolor där mer än hälften av eleverna har
låg socio-ekonomisk status nästan genomgående har lägre medelvärden när de
uppger i vilken utsträckning de erbjuds stöd från huvudmannen. Detta gäller stöd
inom samtliga områden med undantag för ”Juridiskt stöd” där medelvärdet är 2,4
oavsett elevsammansättning. Alla skillnader är dock inte signifikanta.
Även andra resultat pekar i samma riktning. I skolor där över hälften av eleverna
riskerar att inte nå målen är det vanligare att rektorerna uppger att de inte alls
erbjuds tillgång till handledning, stöd i form av nätverk för rektorer eller stöd i
frågor som rör elevhälsan. Att ha tillgång till stödfunktioner inom dessa områden
kan vara särskilt värdefullt för rektorer med svårare förutsättningar när det gäller
elevsammansättning.
När det gäller skolans elevsammansättning redovisas skillnader mellan rektorernas
skattningar av stödfunktioner som huvudmannen erbjuder i tabellen nedan.
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Tabell 2: Vilka stödfunktioner erbjuder huvudmannen dig som rektor? Enkät 1
Skola där mer än hälften av
eleverna har låg socioekonomisk status

Skola där mer än hälften av
eleverna har hög socioekonomisk status

Administrativt
stöd

2,4

2,6

Juridiskt stöd

2,4

2,4

Stöd i
personalfrågor

2,8

2,9

Stöd i
budgetfrågor

2,9

3,0

Tekniskt stöd

2,3

2,5

Tillgång till
handledning

1,7

2,0

Stöd i form av
nätverk för
skolledare

2,2

2,4

Stöd i frågor som
rör elevhälsan
2,3

2,6

Lokaler, brand
mm

2,2

2,3

Annat stöd

1,4

1,9

Signifikanta skillnader är markerade med rött

Som en helhet visar resultaten att enligt rektorerna så varierar tillgången till olika
typer av stödfunktioner. Det är allra vanligast att huvudmannen erbjuder stöd i
budgetfrågor och personalfrågor, tre av fyra rektorer anser att huvudmannen
erbjuder sådant stöd. Tillgång till handledning är minst tillgodosett enligt
rektorerna; knappt var fjärde rektor anger detta i mycket eller ganska stor
utsträckning.
Det finns skillnader mellan hur rektorer med offentlig och enskild huvudman
bedömer tillgången till stöd. Bilden är varierad och olika stödfunktioner är enligt
rektorerna mer eller mindre tillgodosedda.
Resultaten är mer entydiga när det gäller skolans elevsammansättning. I nästan
samtliga avseenden uppger de rektorer som arbetar i skolor med svårare
förutsättningar att huvudmannen i mindre utsträckning erbjuder stöd.
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3.9 Beskrivning av lärarna

Urvalet av lärare bestod av 1 798 personer och det var totalt 1 023 personer som
besvarade enkäten vid första mättillfället, vilket utgör en svarsfrekvens på 56,9
procent. Av de svarande är 76 procent kvinnor och 24 procent män. När det gäller
åldersfördelningen bland de svarande lärarna är det 48 procent som är äldre än 50
år. Det är 26 procent som är mellan 41-50 år och 21 procent är mellan 31-40 år. En
mindre andel (5 procent) är yngre än 30 år. Sammantaget är det en god spridning
när det gäller ålder bland de lärare som besvarat enkäten.
Lärarna fick i enkäten uppge hur länge de arbetat på sin nuvarande och skola och
med sin nuvarande rektor. Flertalet av lärarna som besvarat enkäten har arbetat
med nuvarande rektor ett år eller längre (83 procent). Endast 17 procent har arbetat
med sin rektor kortare än ett år.
En majoritet (64 procent) har arbetat mer än 6 år på skolan och 15 procent 4-6 år.
Det är relativt få lärare som har arbetat 3 år eller mindre – sammantaget 22 procent.
I enkät 1 har lärarna fått ange inom vilken skolform de huvudsakligen arbetar.
Resultaten visar att samtliga skolformer är representerade. En majoritet arbetar
inom grundskolan, sammantaget 71 procent. Lärarna fördelar sig väl mellan olika
grundskolans olika årskurser även om årskurs F-3 är något överrepresenterat (30
procent). 15 procent av lärarna arbetar inom gymnasieskolan och 3 procent vardera
inom vuxenutbildning och grundsärskolan.
Lärarna har även fått besvara vilka ämnen de undervisar i. Flertalet undervisar i
språk (58 procent) eller ma/no (60 procent), medan var fjärde lärare undervisar i
samhällsorienterade ämnen (26 procent). I övrigt är det en god spridning mellan
övriga ämnesområden.
3.10 Beskrivning av lärarna utifrån huvudmannaskap, skolstorlek och
elevsammansättning

Bortfallet i lärarenkät 1 är 43 procent vilket är en hög andel. Frågan är om lärarna
är representativa för rektorerna utifrån faktorer på huvudmannanivå och skolnivå?
När man jämför hur de lärare som besvarat enkäten fördelar sig jämfört med
rektorerna finns en mycket hög överensstämmelse. I likhet med rektorerna är det
83 procent av lärarna som har offentlig huvudman och 15 procent har enskild
huvudman. Det är nästan en perfekt överensstämmelse när det gäller fördelningen
mellan rektorer och lärare utifrån skolstorlek och elevsammansättning. Det finns i
några fall marginella avvikelser (en eller två procentenheter). Detta innebär att
utifrån huvudmannaskap, skolstorlek och elevsammansättning är lärarna som
besvarat enkät 1 representativa för svarande rektorer i enkät 1.
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4. Rektors pedagogiska ledarskap

I utvärderingen är rektors pedagogiska ledarskap i fokus. Det finns dock inte en
entydig och klar vetenskaplig definition av begreppet vilket gör att innebörden kan
tolkas och förstås på olika sätt.
Skolverket har i flera rapporter33 belyst komplexiteten med begreppet pedagogiskt
ledarskap och konstaterar att det pedagogiska ledarskapet är en nyckelkompetens
med stor betydelse för hur framgångsrik en skola är. Rektorns förtrogenhet med
den dagliga praktiken i skolan, tydlighet i det pedagogiska ledarskapet och förmåga
att kommunicera och förankra skolans mål är enligt samstämmig forskning
grunden i en väl fungerande skola.
Skolinspektionen har i sina granskningar av rektors ledarskap, valt en definition av
begreppet som är relaterad till rektor som ledare av den pedagogiska verksamheten
utifrån författningarna:
Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en
god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat
så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.2 Det betyder att rektor
måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och
styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats och
resultat34.
4.1 Pedagogiskt ledarskap i forskningen

I den aktuella skolforskningen35 råder en samsyn när det gäller vikten av att rektor
genom ett systematiskt kvalitetsarbete bidrar till att utveckla skolan mot högre
måluppfyllelse. I detta arbete ingår att fånga upp sådant som behöver utvecklas, se
mönster i lärarnas svårigheter och elevers låga måluppfyllelse och att skapa grunden
för ett systematiskt lärande för hela organisationen. Skolledarforskningen nämner
ofta tre begrepp som belyser ledarskapet: instructional, participative och transformative
leadership36. Instructional leadership förutsätter att rektor är beredd att ta på sig en
expertroll och ha kompetens att bedöma lärares undervisning. Studier visar att det
är en roll som många svenska rektorer inte vill axla. I stället väljer rektorerna
snarare participative leadership en strategi att få lärarna att själva vilja förändra och
utveckla det pedagogiska arbetet och genom delaktighet och inflytande skapa en
gemensam syn på lärande och utveckling. Transformative leadership innebär att rektors
främsta uppgift är att skapa en kultur med normer som stimulerar och inspirerar
lärarna att vilja utveckla sin kompetens och profession.

Se exempelvis Skolverkets lägesbedömning 2005 samt 2007
Skolverket (2009). Rektors ansvar för uppföljning och måluppfyllelse – ett stödmaterial för rektorer och
förskolechefer om att utveckla verksamheten. (sid. 1-6)
35 Höög J, Johansson O (2010) Struktur, kultur, ledarskap – en förutsättning för framgångsrika skolor
Thornberg R & Thelin K (2011) Med ansiktet vänt mot Europa – perspektiv på skolutveckling
Hattie, J (2009) Visible Learning
36 Hallerström, H (2006) Rektors normer i ledarskapet för skolutveckling
33
34
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I vissa delar överlappar ledarstrategierna varandra men synen på vad som är mest
effektivt för att öka måluppfyllelsen kan gå isär. Kan rektor bedriva ett aktivt
pedagogiskt ledarskap utan att skaffa sig förstahandsinformation och kunskap om
det som händer i klassrummet? Vissa anser att svaret på den frågan är ja, medan
andra visar på nödvändigheten av rektorns delaktighet i det dagliga arbetet med
syftet att följa det konkreta pedagogiska arbetet för att skapa sig förståelse för hur
elever och lärare kommunicerar och samspelar och hur eleven engageras och deltar
i undervisningen. En viktig del i rektorns ledning är den direkta återkopplingen
med konstruktiv kritik och direkt uppskattning. Det är också väsentligt med
diskussion om hur undervisningen är kopplad till måldokumenten på olika nivåer
samt hur läraren har upplevt situationen. Målet med ett nära utvecklat pedagogiskt
ledarskap är att stödja lärarens utveckling samt föra en dialog om lärarens
ledarskap, lärandemiljö, didaktik och relationer. Den direkta inverkan som rektorns
ledarskap har på lärarna kan därmed ha en konkret påverkan på elevernas
möjligheter till ett lärande med hög måluppfyllelse.
Rektorer som skapar visioner och använder sig av både ett relationsinriktat och
uppgiftsinriktat ledarskap som är transformativt, förändringsinriktat samt
värdebaserat, skapar ett klimat som bidrar både till elevernas sociala utveckling och
högre måluppfyllelse37.
Forskningen är samstämmig i att rektorer i ökad grad behöver synliggöra och driva
de pedagogiska frågorna och intensifiera sin dialog med lärarna om elevernas
lärande och deras undervisningssituation. Det är i frågan om vilken metod man bör
använda man skiljer sig åt.
4.2 Olika typer av ledarskap

John Hattie38 talar om två kategorier av ledarskap: instructional och transformational.
Den första kännetecknas av ett fokus på relationen mellan rektorer och lärare en
ledare som skapar energi kring ett gemensamt mål medan den andra är mer
fokuserad på vilket genomslag alla i skolan har på elevers lärande och fokuserar
inlärningsprocesserna, har höga förväntningar, besöker klassrum och analyserar det
man gör på skolan. Den senare är den som får det bästa genomslaget med sitt
ansvarskännande, styrande, systematiska och trägna arbetssätt. Det räcker inte med
att vara karismatisk och energigivande, enligt Hattie. Som tidigare behandlas har
svenska rektorer enligt forskning svårare att vilja axla rollen som innebär ett
instructional leadership utan väljer antingen participative eller transformative leadership.
Rektorernas egna definitioner bekräftar denna bild medan lärarnas definitioner av
pedagogiskt ledarskap i viss mån lutar lite mer åt just instructional leadership.

37 Höög, J. (2011) Vad är en framgångsrik skola? I Höög, J.& Johansson, O. (red) Struktur, kultur,
ledarskap – förutsättningar för framgångsrika skolor. Lund: Studentlitteratur.
38 Hattie, J. (2012) Visible learning for teachers

Redovisning av regeringsuppdrag
44 (67)
Dnr 68-2011:466

Om bilden av vad ett pedagogiskt ledarskap innebär skiljer sig i avgörande delar
mellan rektor och rektors medarbetare skapas naturligtvis frustration och
besvikelse. Förmodligen är det viktigt för att nå samsyn och framgång med
skolutveckling att de bilder som finns om pedagogiskt ledarskap kommuniceras
och tydliggörs på arbetsplatsen.
Som en helhet visar resultaten att innebörden i begreppet pedagogiskt ledarskap
tolkas och definieras på skilda sätt. Rektorerna som grupp lägger olika tyngdpunkt
vid olika aspekter och det gäller även lärarna – det finns alltså variationer inom
grupperna i synen på pedagogiskt ledarskap. Resultaten bekräftar ytterligare att
begreppet är komplext och omfattande. Det finns stora likheter mellan hur rektorer
och lärare beskriver pedagogiskt ledarskap. Man kan även utläsa vissa skillnader
mellan rektorer och lärare. Den samlade bilden av lärarnas beskrivningar
framhåller det pedagogiska ledarskapet som en något mer omfattande och kravfylld
roll än den som uttrycks av rektorerna.
5. Effekter av Rektorslyftet

Att mäta effekter av en fortbildning kan vara problematisk då det är svårt att isolera
effekter av en specifik utbildningsinsats från andra förändringar i omvärlden. Detta
gäller i hög grad utbildningssektorn som befinner sig i ett intensivt reformskede. I
uppdraget ingår att rapportera deltagande rektorers uppfattning om utbildningens
effekter. Tidigare utvärderingar av rektorsutbildningen har främst studerat effekter
utifrån deltagarnas perspektiv medan effekter på verksamhetsnivå är mindre
belysta.
Utvärderingen har därför breddat ansatsen och studerar effekter av Rektorslyftet på
såväl individnivå som verksamhetsnivå. Deltagande rektorer samt ett urval av deras
lärare har fått bedöma värdet av fortbildningen, förändringar i rektors pedagogiska
ledarskap samt eventuella förändringar som rör skolans organisation och praktik.
Först redovisas hur rektorerna själva bedömer fortbildningen. Därefter hur både
rektorer och lärare bedömer värdet av att rektor har deltagit i Rektorslyftet.
5.1 Rektorernas bedömningar av Rektorslyftet

Enkäterna innehöll ett antal frågor som belyser hur rektorerna själva bedömer
fortbildningen utifrån en rad olika aspekter. Deltagarna i Rektorslyftet har som
tidigare nämnts lång erfarenhet av arbete som rektor. Samtliga har också genomgått
den statliga befattningsutbildningen. Samtliga som besvarat enkäten efter avslutad
fortbildning uppger också att de haft tillräcklig erfarenhet för att delta i
Rektorslyftet.
De allra flesta, 85 procent, anser att utbildningens svårighetsgrad har varit väl
anpassad för deras behov. Sammantaget 11 procent bedömer att utbildningen varit
något eller mycket för lätt medan 4 procent bedömer att den varit något för svår.
Slutsatsen är att utbildningen har en hög träffsäkerhet för att matcha utbildningens
svårighetsgrad mot deltagarnas erfarenhet och kompetens.
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Figur 7

En majoritet av rektorerna anser att de har fått stöd från högskolan för att kunna
tillgodogöra sig utbildningen, 46 procent bedömer att de fått stöd i mycket stor
utsträckning medan 44 procent anger i ganska stor utsträckning. Knappt var tionde
deltagare (9 procent) är mindre nöjda med stödet från högskolan.
Flertalet av rektorerna ger utbildningen som helhet mycket positiva omdömen.
Hela 68 procent uppger att den varit mycket bra, 29 procent ganska bra. Endast 3
procent anser att utbildningen som helhet varit ganska eller mycket dålig.
I tabellen nedan redovisas rektorernas medelbetyg39 utifrån olika
bakgrundsvariabler. Resultaten visar även att det är vissa variationer mellan
lärosätena. Dessa redovisas dock inte på grund av att uppdelningen på 6 lärosäten
gör att underlagen blir alltför små.

39

4=i mkt stor utsträckning, 3=i ganska stor utsträckning, 2=i ganska liten utsträckning, 1=i mkt
liten utsträckning
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Tabell 3: Rektorernas medelbetyg på utbildningen
Bakgrundsvariabel

(skala 1-4)

Antal svar

Huvudman: offentlig

3,7

243

Huvudman: enskild

3,4

37

Skolstorlek: 199 eller färre

3,7

61

Skolstorlek: 200-499

3,6

164

Skolstorlek: 500 eller fler

3,6

51

Elever på skolan som riskerar ej nå målen:
mindre än 10%

3,6

136

Elever på skolan som riskerar ej nå målen: 1025%
3,7

104

Elever på skolan som riskerar ej nå målen: 2545%
3,8

22

Elever på skolan som riskerar ej nå målen:
45%+

3,8

13

Elever på skolan med svenska som
modersmål: 0-25%

3,6

22

Elever på skolan med svenska som
modersmål: 26-50%

3,8

28

Elever på skolan med svenska som
modersmål: Mer än 50%

3,7

224

Utbildningsbakgrund: Fritidspedagog

3,7

24

Utbildningsbakgrund: Förskollärare

3,7

49

Utbildningsbakgrund: Lärare

3,6

157

Utbildningsbakgrund: Annan grundutbildning 3,7

43

Antal år som rektor: 0-3 år

3,5

15

Antal år som rektor: Fler än 3 år

3,7

257

Yngre än 50 år

3,4

64

51-60 år

3,7

181

Äldre än 60 år

3,8

37

Kvinna

3,7

192

Man

3,6

88

Samtliga

3,6

282

Tillsammans med de öppna svaren indikerar resultaten att de rektorer som ger
fortbildningen som helhet högst betyg är de som har offentlig huvudman, en liten
skolenhet, en hög andel elever som riskerar att inte nå målen, en relativt låg andel
elever med svenska som modersmål (26-50%). Skillnaderna är dock inte
signifikanta.
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Utifrån faktorer på individnivå tillsammans med skillnaderna i öppna svar ger
belägg för vissa tendenser: De rektorer som ger fortbildningen som helhet högst
betyg är rektorer med en bakgrund som fritidspedagoger eller förskollärare,
rektorer som arbetat mer än 3 år som rektor, är äldre än 60 år samt är kvinna. Inte
heller här är dock resultaten signifikanta.
Sammanfattningsvis finns vissa tendenser i materialet som pekar på att rektorer
som arbetar i skolor med sämre förutsättningar är mer nöjda med utbildningen som
helhet. Dock är underlaget för litet i varje undergrupp för att kunna dra säkra
slutsatser om Rektorslyftets träffsäkerhet utifrån ett likvärdighetsperspektiv.
Vad har varit mest värdefullt med Rektorslyftet?
Enkäterna innehöll även ett flertal öppna frågor där rektorerna fick beskriva sin syn
på utbildningen. Här ingick vad som varit mest värdefullt med utbildningen utifrån
ett individperspektiv och ett verksamhetsperspektiv. De öppna svaren har kodats i
olika kategorier.
Det är 177 rektorer som besvarat frågan vad som varit mest värdefullt med
utbildningen för dem som individer (63 procent av totala antalet svarande). Mer än
hälften (56 procent) beskriver att det som varit mest värdefullt handlar om mötet
med andra rektorer, att kunna nätverka och diskutera med kollegor. Många tar
också upp föreläsningarna (34 procent), kurslitteraturen (33 procent) och att man
fått ta del av aktuell forskning (29 procent). Två svarskategorier handlar om
”utökad kunskap kring pedagogiskt ledarskap” (10 procent) samt ”att få
tillämpningsbara verktyg" (9 procent). Den senare kategorin har anknytning till
verksamhetsnivån som behandlats i en egen fråga.
Det är 158 rektorer (56 procent) som beskrivit vad de tycker varit mest värdefullt
med utbildningen om de ser till verksamheten. Rektorernas svar visar att det har
varit svårt att separera vad som varit mest värdefullt på verksamhetsnivå och
individnivå då kategorierna i flera fall behandlar samma aspekter. De största
kategorierna av svar handlar om ”nya kunskaper och verktyg” (17 procent), ”egen
utveckling och stärkt i sin roll” (16 procent). Ett par kategorier beskriver ”aktuell
forskning/applicerande av forskningen i verksamheten” (16 procent) samt
litteraturen och/eller föreläsarna (12 procent).
Här återkommer också att utbytet med andra rektorer och exempel från andra
verksamheter varit värdefullt (13 procent). En kategori tar upp
”verksamhetsbesöken/klassrumsbesöken” (10 procent).
Efter Rektorslyftet fick rektorerna i enkäten lämna synpunkter om utbildningen
och vad som eventuellt kan utvecklas. Det är 107 rektorer som besvarat frågan och
lämnat synpunkter. Svaren har kategoriserats och ger en relativt splittrad bild då
inga stora kategorier kan urskiljas. En grupp av svar handlar om att ställa krav på
huvudmannen att ge rektor tid för utbildningen (7 procent) och redovisas i tabellen
nedan. En grupp av svar handlar om att det varit för mycket fokus på det
akademiska skrivandet/examensuppgiften och för lite på innehållet (11 procent).
En rektor uttrycker spänningen mellan de akademiska ambitionerna och behovet
av att diskutera mer konkreta problem på följande sätt:
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Vissa bra moment och föreläsningar. Ambitionen att göra utbildningen mer akademisk har dock
helt gjort att man missat målet. /…/ det minsta vi behöver är en kurs i hur vi källhänvisar och
skriver en akademisk rapport. Istället hade vi kunnat nyttja den enorma erfarenhet som fanns i
gruppen, diskutera konkreta problem kring pedagogiskt ledarskap och dessa till litteraturen.
En rektor menar att utbildningen är bra men det är problem att tillämpa kunskapen
i praktiken:
En bra utbildning men det som, tyvärr ofta, är problemet är att få kunna prioritera detta fullt ut.
Andra rektorer uttrycker här att de är mycket nöjda och inte vill se några
förändringar:
Det här är en bra utbildning med ett bra innehåll och ett bra upplägg – ändra inget för min
skull.
Lärarnas bedömning av Rektorslyftet
Även lärarna har efter fortbildningen fått bedöma värdet av rektors deltagande i
Rektorslyftet De flesta lärare tycker att det är värdefullt att rektorn deltagit i
Rektorslyftet, 27 procent uppger ”mycket värdefullt” och 43 procent ”ganska
värdefullt”. Hela 30 procent har dock svarat ”inte så värdefullt” eller ”inte
värdefullt”. Av lärarna är kvinnorna betydligt mer positiva till sin rektors utbildning
än männen. 71 procent av kvinnorna har svarat att utbildningen är mycket eller
ganska värdefull. Jämförande siffra för männen är 64 procent. Mest positiva är de
lärare som arbetat en kort tid på sin skola. Hela 79 procent av dem anser att
rektorns utbildning är mycket eller ganska värdefull, och ingen anser att den inte är
värdefull.
Sammanfattningsvis ger rektorerna Rektorslyftet höga betyg och positiva
omdömen. De beskriver att utbildningen haft ett stort värde för dem som
individer, där diskussioner med kolleger och anknytning till forskning beskrivs som
mest värdefullt. En slutsats är att utifrån rektorernas perspektiv är
fortbildningssatsningen lyckad. Även flertalet av lärarna anser att rektors deltagande
i lyftet varit värdefullt, nära en tredjedel ser dock inte värdet av fortbildningen.
5.2 Hur beskrivs rektors pedagogiska ledarskap före och efter lyftet?

I utvärderingen studeras rektors pedagogiska ledarskap utifrån en rad olika
aspekter. Rektorer och lärare har vid båda mättillfällena i öppna svar fått beskriva
mer kvalitativa aspekter som innebörden i begreppet, hur det utövas före och efter
fortbildningen samt eventuella hinder för att utöva ett pedagogiskt ledarskap.
Nedan redovisas de öppna svaren där rektorerna beskriver innebörden i
pedagogiskt ledarskap. Svaren har delats in i kategorier.
Endast ett fåtal rektorer kan härröras till endast en kategori. De flesta omfattar tre
till fyra kategorier. Procentuellt flest nämner att arbeta för en ökad måluppfyllelse
som det viktigaste i det pedagogiska ledarskapet (1). Här ser vi en glidning från 17
till 29 procent efter fortbildningens slut.
De som nämnt ökad måluppfyllelse som det viktigaste kopplar antingen det till
kategori 2 alternativt kategori 4 där antingen uppföljning och utveckling eller
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kommunikation och utveckling poängteras. Efter fortbildningens slut är det fler
som beskriver det pedagogiska ledarskapet som en koppling mellan måluppfyllelse
och uppföljning.
Tabell 4: Vad innebär pedagogiskt ledarskap för dig som rektor? Rektorer före och efter
Rektorslyftet.

Procentuell frekvens
1.

2.
3.

Enkät 1

Enkät 2

17 %

29 %

16 %

22 %

3%

3%

16 %

9%

10 %

6%

11 %

11 %

12 %

15 %

12 %

0%

3%

5%

334

232

Att definiera, kommunicera och ansvara för
verksamhetens mål samt verka för en ökad
måluppfyllelse.
Att kontinuerligt arbeta med uppföljning och
utveckling på såväl organisations- som individnivå.
Att stödja, engagera, inspirera och utmana

4. Att bedriva och utveckla verksamheten i dialog med
lärare, elever och föräldrar.
5.

6.

7.

8.

9.

Att skapa förutsättningar för medarbetarnas
yrkesutövande och utvecklingsarbete samt att
administrera, planera och fördela uppgifter och
resurser.

Att hålla sig uppdaterad på samt implementera
styrdokument, allmänna råd och forskning
Att hålla sig uppdaterad på verksamheten samt delta i
medarbetarnas praktik
Personliga egenskaper: respektfull, ansvarstagande,
förebildlig, rättvis
Att genom styrning och ledning driva pedagogisk
utveckling

Signifikanta skillnader är markerade med rött

Som framgår av tabellen har något fler rektorer valt att betona att innebörden av
det pedagogiska ledarskapet, är att delta i medarbetarnas praktik och på det sättet
hålla sig informerad om verksamheten. Ett fåtal väljer att starkast poängtera
styrning och ledning som den främsta aspekten av pedagogiskt ledarskap. Däremot
kan man i kodningen av enkätsvaren upptäcka att flera rektorer i enkät 2 än i enkät
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1 använder begrepp som styra och leda i sina formuleringar om pedagogiskt
ledarskap.
Nedan följer exempel på rektorernas definitioner av vad pedagogiskt ledarskap
innebär för honom eller henne.
Exempel på rektorers beskrivning av pedagogiskt ledarskap inom kategorin ett
kopplat till kategori två.
Att driva det pedagogiska arbetet mot de nationella målen Att ha god kännedom om eleverna och
dess utvecklingsbehov Att ha god kännedom om hur undervisningen bedrivs på skolan samt
enskilda lärares metoder Att vara väl insatt i ny forskning och känna till hur framgångsrika
skolor och skolledare arbetar
Exempel på rektorers beskrivning av pedagogiskt ledarskap inom kategorin ett
kopplat till kategori fyra.
Att leda verksamheten så att eleverna når måluppfyllelse. Att utgå från helhetsperspektivet Alltid
fokusera mot de nationella och offentliga målen främja det gemensamma lärandet ge personalen
inflytande och delaktighet skapa en trygg arbetsmiljö för elever och personal skapa ett positivt
arbetsklimat se möjligheter och fokusera på lösningar.
Exempel på rektorers beskrivning av pedagogiskt ledarskap kopplat till kategori tre
Att driva utvecklingsprocesser med lärare och elever. Att vara inspirerande, visionär. Är själv en
god pedagog och mogen människa, modig, Självdistans. Att utveckla och utmana lärare och
pedagoger. Formella och informella möten/träffar med elever och personal. Att vara tydlig i att all
personal på en skola oavsett arbetsuppgifter arbetar mot ökad måluppfyllelse.
Exempel på rektorers beskrivning av pedagogiskt ledarskap kopplat till kategori sju
och till kategori ett.
Att finnas med i klassrummet och göra observationer och föra samtal kring det man ser. Skapa
forum med diskussioner kring skolans resultat. Hålla mig uppdaterad kring forskning och sätta
det i relation till min specifika verksamhet. Identifiera vilka förbättringsområden som behöver
utvecklas på skolan. Ifrågasätta arbetsformer och lärandet i klassrummet organisera arbetslag för
att optimera kompetensen på skolan.
Exempel på rektorers beskrivning av pedagogiskt ledarskap kopplat till samtliga
kategorier.
Att följa elevernas utveckling och måluppfyllelse i förhållande till styrdokumenten. Driva
utvecklingen mot målen. Ställa frågor till lärare utifrån de resultat som levereras. Lyfta in
forskning i dialogen, följa upp i utvärderingar. Sammanfatta och summera resultat ihop med
arbetslagen. Ta ut ny riktning nya mål efter ett systematiskt arbete under året. Vara en god
förebild, se elever och lärare i direkt arbete. Ge respons på det jag ser. Visa uppskattning och
skapa relationer som både ger och tar kritik.
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Lärarnas beskrivning av pedagogiskt ledarskap
Lärarna beskriver pedagogiskt ledarskap på ett sätt som liknar rektorernas utsagor.
Den samlade bilden av lärarnas beskrivningar framhåller emellertid det pedagogiska
ledarskapet som en något mer omfattande och kravfylld roll än den som uttrycks av
rektorerna. Utöver att en pedagogisk ledare ska samordna, organisera, administrera
och inspirera till hög måluppfyllelse och ständig utveckling menar flera av lärarna
att en pedagogisk ledare även bör besitta pedagogiska expertkunskaper. En av
lärarna anser att en pedagogisk ledare ska kunna ge råd i frågor som avser lärarnas
eget yrkesutövande, t.ex. genom att ge tips på hur man ska övervinna svårigheter
med en bråkig klass. En annan lärare menade att den pedagogiska ledaren t.o.m.
bör besitta vidare pedagogiska kunskaper än lärarna själva. Rektorerna anser
visserligen att det pedagogiska ledarskapet förutsätter en hög grad av insikt i
utbildningsområdet men betonar snarare förståelse för styrdokument, allmänna råd
och forskningstendenser än de reella kompetenser som kommer till uttryck i mötet
mellan lärare och elever.
Pedagogiskt ledarskap före och efter lyftet - rektorernas perspektiv
I utvärderingen har de mål som formulerats för Rektorslyftet brutits ned i olika
aspekter och formulerats som påståenden som rektorerna fått ta ställning till före
och efter fortbildningen. Rektorerna har i enkäterna fått skatta (skala 1-440) sina
kunskaper, förmågor samt konkreta aspekter av hur det pedagogiska ledarskapet
utövas. Resultaten ger en bild av hur rektors pedagogiska ledarskap utövas. Nedan
redovisas rektorernas bedömningar före och efter lyftet.
Tabell 5: Rektorernas bedömning av sitt pedagogiska ledarskap före och efter Rektorslyftet
Rektors
Rektors medelbetyg medelbetyg på sig
på sig själv innan själv efter
utbildningen
utbildningen
(skala 1-4)

(skala 1-4)

Skillnad

Du har kunskap om styrdokumentens krav på rektor som
pedagogisk ledare.

3,4

3,7

+0,3

Du styr och leder utifrån förtrogenhet med verksamhetens
lärandemiljöer, lärarkompetens och elevernas
kunskapsutveckling.

3,2

3,3

+0,1

Du har kunskap om vad som kännetecknar pedagogiskt
ledarskap enligt forskning och beprövad erfarenhet.

3,1

3,5

+0,4

Du analyserar och utvärderar skolans verksamhet.

3,1

3,3

+0,2

Du har kunskap om vad som kännetecknar god
skolutveckling enligt forskning och beprövad erfarenhet.

3,0

3,5

+0,5

Du granskar med ett kritiskt förhållningssätt din egen praktik.

3,0

3,3

+0,3

40

4=i mkt stor utsträckning, 3=i ganska stor utsträckning, 2=i ganska liten utsträckning, 1=i mkt
liten utsträckning
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FÖRE

EFTER

SKILLNAD

Du utvecklar samverkansformer och kunskapsutbyte mellan
lärarna.

3,0

3,2

+0,2

Du stödjer aktivt lärarens förmåga att leda, motivera,
undervisa och skapa relationer för att bidra till elevernas
utveckling och lärande.

3,0

3,1

+0,1

Du initierar och leder utvecklingsprocesser med fokus på
elevernas lärande och kunskapsutveckling.

3,0

3,2

+0,2

Du bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att långsiktigt
och hållbart utveckla elevernas resultat utifrån
styrdokumentens mål.

2,9

3,2

+0,3

Du kommunicerar med lärarna om undervisningens mål,
innehåll, metoder, arbetsformer och resultat.

2,9

3,2

+0,3

Du analyserar, styr och planerar lärarnas kompetensutveckling
utifrån verksamhetens behov.

2,9

3,1

+0,2

Du bedömer aktivt lärarens förmåga att leda, motivera,
undervisa och skapa relationer för att bidra till elevernas
utveckling och lärande.

2,6

2,9

+0,3

Signifikanta skillnader markerade med rött

Resultaten visar att det finns variationer i hur rektorerna skattar olika aspekter av
sitt pedagogiska ledarskap41. Före Rektorslyftet är det ett relativt stort spann mellan
det högsta (3,4) och det lägsta medelvärdet (2,6). Det som rektorerna skattar högst
är sin kunskap om styrdokumentens krav på rektor som pedagogisk ledare. Den
aspekt av det pedagogiska ledarskapet som får lägst medelvärde (2,9) och är minst
tillgodosett enligt rektorerna, handlar om att aktivt bedöma lärarens förmåga i olika
avseenden. Det sista påståendet är ett nytt inslag i rektors uppdrag som tillkommit i
och med införandet av lärarlegitimationen, vilket kan förklara att det är minst
tillgodosett.
Tabellen jämför rektorernas skattningar av sitt pedagogiska ledarskap före och efter
Rektorslyftet och ger en bild av hur rektorerna själva bedömer att deras kompetens
och utövande av pedagogiskt ledarskap har förändrats. I samtliga aspekter bedömer
rektorerna sin förmåga/kompetens högre efter Rektorslyftet (nästan samtliga
skillnader är signifikanta). De största positiva förändringarna gäller aspekterna om
vad som kännetecknar god skolutveckling samt pedagogiskt ledarskap enligt
forskning och beprövad erfarenhet (förändring 0,5 och 0,4). En tolkning är att
Rektorslyftet i hög grad bidragit till att utveckla rektorernas kunskaper i dessa
avseenden. En sådan slutsats förstärks i rektorernas öppna svar om vad som varit
mest värdefullt med utbildningen.

41

Medelvärdena har rangordnats utifrån svaren i enkät 1
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Hur mycket tid ägnar rektor åt pedagogiskt ledarskap?
I enkäterna har rektorer och lärare fått uppskatta hur stor andel av rektors totala
arbetstid som ägnas åt pedagogiskt ledarskap. Nedan redovisas rektorernas
uppskattning av hur de disponerar sin arbetstid före och efter lyftet.
Resultaten visar att rektorerna uppskattar att andelen av deras arbetstid som ägnas
åt pedagogiskt ledarskap har ökat efter Rektorslyftet. Efter fortbildningen är det
endast 17 procent (mot tidigare 31) som uppger att 25 procent eller mindre av
arbetstiden ägnas åt pedagogiskt ledarskap. Andelen rektorer som anger 26-50
procent av arbetstiden har ökat med 12 procent. Återigen tyder dessa resultat på att
deltagande rektorer beskriver positiva effekter av Rektorslyftet.
I en annan öppen fråga får rektorerna svara på om de kunnat använda de
kunskaper de fått genom Rektorslyftet i sin egen verksamhet. Det är runt en
tredjedel av rektorerna som besvarat frågan som alltså har ett högt så kallat partiellt
bortfall. Av dem som besvarat frågan anger 94 procent ”Ja”. Mycket få rektorer, 2
procent, svarar nej. Endast 4 procent svarar att det är för tidigt och att de kommer
att använda kunskaperna i framtiden.
Rektorerna har även tillfrågats om de genomfört några förändringar på sin
förskola/skolenhet under tiden de deltagit i Rektorslyftet. Svaren har kategoriserats
och redovisas i tabellen nedan.
Tabell 6: Har du genomfört några förändringar på din förskola/skolenhet under tiden som
du deltagit i Rektorslyftet? I så fall, beskriv dessa.
Bättre kommunikation mellan
elever/lärare
18%
Ej gjort några förändringar/Kommer att
genomföra förändringar
27%
Organisationsförändring

13%

Fler/ bättre klassrumsbesök/
verksamhetsbesök

12%

Kvalitetsarbetet har utvecklats

9%

Bättre pedagogiskt ledarskap

9%

Bättre uppföljning av resultat/betyg

8%

Arbetar mer med koppling till forskare/
utbildningsmaterial
7%
Håller på med förändring

5%

Blivit mer proaktiv/drivande

3%

Annat

4%
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Mindre än en tredjedel av det totala antalet rektorer som besvarat enkäten anger att
de genomfört förändringar i verksamheten42. När de ska beskriva dessa
förändringar handlar den största kategorin om ”Bättre kommunikation mellan
elever/lärare” (18 procent) därefter ”Organisationsförändring” (13 procent).
Endast 12 procent av rektorerna anger ”Fler/bättre klassrumsbesök/
verksamhetsbesök”. Ett par kategorier är mindre konkreta som ”kvalitetsarbetet
har utvecklats” eller ”bättre pedagogiskt ledarskap”.
De båda öppna frågorna ovan belyser förändringar på verksamhetsnivå i samband
med Rektorslyftet. Här finns ett stort internt bortfall och det är endast runt en
tredjedel av samtliga svarande rektorer som besvarat dessa frågor. Det är betydligt
fler rektorer (63 procent) som kan beskriva vad som varit mest värdefullt med
utbildningen för dem som individer. När detta relateras till att lärarna inte upplever
några förändringar i rektors pedagogiska ledarskap tyder resultaten sammantaget på
att det är svårt att spåra tydliga effekter på verksamhetsnivå
Sammanfattningsvis är det runt en tredjedel som anger att de kunnat använda
kunskaperna från Rektorslyftet i sin egen verksamhet och mindre än en tredjedel
beskriver konkreta förändringar i sin verksamhet. Dessa rektorer anser att de redan
använt sina kunskaper från fortbildningen i verksamheten.
Rektors möjligheter att utöva pedagogiskt ledarskap
I en enkätfråga får rektorerna besvara hur de ser på sina möjligheter att utöva
pedagogiskt ledarskap. Även i detta avseende kan man se en viss förändring efter
Rektorslyftet då andelen rektorer som bedömer att deras möjligheter är mycket
eller ganska goda har ökat med sammantaget 11 procent (se nedan).
Tabell 7: Hur ser du på dina möjligheter att som rektor utöva pedagogiskt ledarskap?
Rektorernas svar innan Rektorernas svar Skillnad
utbildningen
efter utbildningen
Mycket goda
13%
19%
+6%
Ganska goda

58%

63%

+5%

Ganska dåliga

28%

18%

-10%

Mycket dåliga

1%

0%

-1%

Signifikanta skillnader markerade med rött

Rektorerna fick även med egna ord beskriva om de ser några hinder för att utöva
ett pedagogiskt ledarskap. Nära 75 procent har besvarat frågan och svaren har
kategoriserats. En överväldigande majoritet handlar om att tidsbrist, för mycket
administrativa arbetsuppgifter och för tung arbetsbörda lägger hinder i vägen. En
annan grupp av svar handlar om brist på resurser och att man saknar stöd i arbetet.
En kategori beskriver svårigheter att prioritera i arbetet.
42

Det är endast 113 rektorer som besvarat denna fråga och av dessa anger 30 rektorer att de ännu
inte har genomfört förändringar eller att de kommer att genomföra förändringar. Då återstår 83
rektorer av samtliga 282 rektorer som besvarat enkäten.
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Pedagogiskt ledarskap före och efter lyftet – lärarnas perspektiv
I utvärderingen har även lärare fått skatta olika aspekter av rektors pedagogiska
ledarskap före och efter fortbildningen. Lärarna har i likhet med rektorerna fått
skatta (skala 1-443) sin rektors kompetens, förmågor samt konkreta aspekter av hur
det pedagogiska ledarskapet utövas44.
I tabellen nedan rangordnas lärarnas svar utifrån hur de före Rektorslyftet skattar
olika aspekter av rektors pedagogiska ledarskap.45 Resultaten visar att spannet
mellan det högsta och det lägsta medelbetyget är något mindre (3,0 – 2,4) om man
jämför med rektorerna (3,4 – 2,6). Lärarna ger högst skattningar när det gäller i
vilken utsträckning rektor analyserar och utvärderar skolans verksamhet (3,0)
därefter i vilken utsträckning rektor bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att
utveckla elevernas resultat (2,8). De aspekter som lärarna bedömer som minst
tillgodosedda handlar om rektors bedömning av ”lärarens förmåga att leda,
motivera, undervisa och skapa relationer för att bidra till elevernas utveckling och
lärande” samt att rektor ”analyserar, styr och planerar lärarnas
kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov”. Båda dessa aspekter är nära
förknippade med lärarna själva, vilket torde bidra till mer trovärdiga skattningar.
Ett annat resultat är att lärarna genomgående ger rektorerna lägre skattningar
jämfört med rektorerna själva. Slående är också att det i princip inte är några
skillnader i lärarnas skattningar av rektors pedagogiska ledarskap när man jämför
svaren före och efter Rektorslyftet. Lärarna upplever med andra ord inte de
förbättringar som rektorerna uppger. Endast i två avseenden är lärarnas skattningar
högre efter fortbildningen och de handlar om rektors kunskap om vad som
kännetecknar god skolutveckling enligt forskning och beprövad erfarenhet samt att
rektor med ett kritiskt förhållningssätt granskar sin egen praktik. Samtidigt anger
var fjärde lärare (26 procent) att rektor förändrat sitt pedagogiska ledarskap under
tiden som Rektorslyftet pågått medan majoriteten av lärarna (74 procent) inte ser
några sådana förändringar.

43

4=i mkt stor utsträckning, 3=i ganska stor utsträckning, 2=i ganska liten utsträckning, 1=i mkt
liten utsträckning
Lärarna har inte fått skatta sin rektor utifrån påstående 1 och 2 som formulerades i
rektorsenkäterna.
45 Medelvärdena har rangordnats utifrån svaren i enkät 1
44
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Tabell 8: Lärarnas bedömning av rektors pedagogiska ledarskap före och efter Rektorslyftet
Medelbetyg
innan
utbildningen

Medelbetyg
efter
utbildningen

(skala 1-4)

(skala 1-4)

Skillnad

Din rektor analyserar och utvärderar skolans
verksamhet.

3,0

3,0

0,0

Din rektor bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för
att långsiktigt och hållbart utveckla elevernas resultat
utifrån styrdokumentens mål.

2,8

2,8

0,0

Din rektor styr och leder utifrån förtrogenhet med
verksamhetens lärandemiljöer, lärarkompetens och
elevernas kunskapsutveckling.

2,6

2,6

0,0

Din rektor stödjer aktivt lärarens förmåga att leda,
motivera, undervisa och skapa relationer för att bidra till
elevernas utveckling och lärande.
2,6

2,6

0,0

Din rektor kommunicerar med lärarna om
undervisningens mål, innehåll, metoder, arbetsformer
och resultat.

2,6

2,6

0,0

Din rektor har kunskap om vad som kännetecknar god
skolutveckling enligt forskning och beprövad erfarenhet. 2,5

2,6

+0,1

Din rektor granskar med ett kritiskt förhållningssätt sin
egen praktik.
2.5

2,6

+0,1

Din rektor utvecklar samverkansformer och
kunskapsutbyte mellan lärarna.

2,5

2,5

0,0

Din rektor initierar och leder utvecklingsprocesser med
fokus på elevernas lärande och kunskapsutveckling.
2,5

2,5

0,0

Din rektor bedömer aktivt lärarens förmåga att leda,
motivera, undervisa och skapa relationer för att bidra till
elevernas utveckling och lärande.
2,4

2,4

0,0

Din rektor analyserar, styr och planerar lärarnas
kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.

2,4

0,0

Signifikanta skillnader markerade med rött

2,4
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Lärarna har i likhet med rektorerna i enkäterna fått uppskatta hur stor andel av
arbetstiden som deras rektor sammantaget ägnar åt de olika aspekterna av
pedagogiskt ledarskap som redovisas nedan.
Tabell 9: Uppskatta hur stor andel av din rektors totala arbetstid som han/hon
sammantaget ägnat åt ovanstående uppgifter (se fråga 12) under det senaste året. Uppskatta
i relation till din rektors övriga arbetsuppgifter. Ange i procent.
Lärare
Lärare
innan Rektorslyftet

efter Rektorslyftet

25% eller
mindre

45%

50%

26-50%

35%

32%

51-75%

15%

14%

76-100%

5%

5%

Signifikanta skillnader markerade med rött

Resultaten visar på mycket små förändringar av hur lärarna före och efter lyftet
uppskattar andelen av rektors arbetstid som ägnas åt pedagogiskt ledarskap. Snarare
tyder resultaten på en minskning av den totala arbetstiden efter Rektorslyftet då
hälften av lärarna (50 procent) anger att rektor ägnar 25 procent eller mindre av
den totala arbetstiden åt pedagogiskt ledarskap (45 procent före lyftet). Här skiljer
sig lärarnas bild från rektorernas som har en betydligt mer positiv bild och
beskriver en ökning av tiden som ägnas åt pedagogiskt ledarskap. Återigen tyder
resultaten på en klyfta mellan rektorer och lärare där rektorernas svar i högre grad
visar på positiva effekter av Rektorslyftet medan dessa lyser med sin frånvaro när
lärarna tillfrågas.
Jämförelser mellan rektorer och lärare efter lyftet
Vilka skillnader finns då mellan rektorer och lärare efter fortbildningen när det
gäller bedömning av rektors pedagogiska ledarskap? Resultaten som redovisas i
tabellen nedan visar att det är skillnader mellan hur rektorer och lärare uppfattar
olika aspekter av ledarskapet. I samtliga avseenden skattar lärarna rektors
pedagogiska ledarskap lägre jämfört med rektorerna själva. Skillnaderna är
genomgående signifikanta. Även före lyftet finns skillnader mellan rektorer och
lärare. Men i och med att rektorerna skattar olika aspekter av det pedagogiska
ledarskapet högre efter lyftet medan sådana positiva förändringar inte avspeglas i
lärarnas svar, så har avstånden ökat mellan rektorer och lärare efter utbildningen.
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Tabell 10: Jämförelser mellan rektorer och lärare efter Rektorslyftet
Lärarnas
medelbetyg på
medelbetyg på rektorerna
sig själv efter
efter
Skillnad
utbildningen utbildningen
lärare och
(skala 1-4)
(skala 1-4)
rektorer
Rektorernas

Du har kunskap om styrdokumentens krav på rektor
som pedagogisk ledare.

3,7

Du har kunskap om vad som kännetecknar pedagogiskt
ledarskap enligt forskning och beprövad erfarenhet.

3,5

Du har kunskap om vad som kännetecknar god
skolutveckling enligt forskning och beprövad erfarenhet.

3,5

2,6

-0,9

Du granskar med ett kritiskt förhållningssätt din egen
praktik.

3,3

2,6

-0,7

Du bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att
långsiktigt och hållbart utveckla elevernas resultat utifrån
styrdokumentens mål.

3,2

2,8

-0,4

Du styr och leder utifrån förtrogenhet med
verksamhetens lärandemiljöer, lärarkompetens och
elevernas kunskapsutveckling.

3,3

2,6

-0,7

Du utvecklar samverkansformer och kunskapsutbyte
mellan lärarna.

3,2

2,5

-0,7

Du stödjer aktivt lärarens förmåga att leda, motivera,
undervisa och skapa relationer för att bidra till elevernas
utveckling och lärande.

3,1

2,6

-0,5

Du bedömer aktivt lärarens förmåga att leda, motivera,
undervisa och skapa relationer för att bidra till elevernas
utveckling och lärande.

2,9

2,4

-0,5

Du initierar och leder utvecklingsprocesser med fokus
på elevernas lärande och kunskapsutveckling.

3,2

2,5

-0,7

Du kommunicerar med lärarna om undervisningens mål,
innehåll, metoder, arbetsformer och resultat.

3,2

2,6

-0,6

Du analyserar och utvärderar skolans verksamhet.

3,3

3,0

-0,3

Du analyserar, styr och planerar lärarnas
kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.

3,1

2,4

-0,7

Signifikanta skillnader markerade med rött
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Hur ofta diskuteras samband mellan undervisning och skolans resultat?
En aspekt av pedagogiskt ledarskap handlar om i vilken omfattning som rektorerna
för diskussioner med medarbetarna om samband mellan skolans resultat och
undervisningens organisering och utformning. Nedan redovisas resultaten för både
rektorer och lärare före Rektorslyftet.
Tabell 11: ”I vilken omfattning diskuterar du/din rektor tillsammans med dina/din skolas
medarbetare samband mellan skolans resultat och hur undervisningen organiseras och utformas?”
Rektorer och lärare före och (efter) lyftet.

Rektorer före (efter)
lyftet

Lärare före (efter) lyftet

Flera gånger per
termin

78% (76%)

49% (50%)

En gång per termin

Svarsalternativ

12% (16%)

23% (22%)

Mer sällan

6% (3%)

17% (18%)

Aldrig

0% (0%)

7% (7%)

Annan omfattning

5% (4%)

3% (3%)

Signifikanta skillnader markerade med rött

Resultaten visar att det i princip inte skett några förändringar i hur rektorer och
lärare bedömer förekomsten av gemensamma diskussioner kring samband mellan
undervisningen och skolans resultat.
Resultaten visar också att det är stora skillnader mellan rektorernas och lärarnas
uppfattningar (skillnaderna är signifikanta). Rektorerna ger en betydligt mer positiv
bild och nära fyra av fem rektorer anger svarsalternativet flera gånger per termin
mot endast hälften av lärarna. Endast några procent av rektorerna anger mer sällan
eller aldrig medan nästan en av fyra lärare anger detta svarsalternativ. Detta är en
relativt hög andel mot bakgrund av att diskussioner om hur undervisningens
organisering och utformning påverkar elevernas resultat är centrala i det
systematiska kvalitetsarbetet och för att kunna utveckla verksamheten.46 Resultaten
tyder på att diskussioner kring undervisningen och elevernas resultat är mer vanligt
förekommande i skolor där en hög andel elever har låg socioekonomisk status och
riskerar att inte nå målen.
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Rektors möjligheter att utöva pedagogiskt ledarskap
Enkäterna innehöll även en fråga om hur man ser på rektors möjligheter att utöva
pedagogiskt ledarskap. Nedan jämförs rektorers och lärares svar efter lyftet.
Tabell 12: Hur ser du på dina/din rektors möjligheter att som rektor utöva pedagogiskt
ledarskap?
Rektorernas svar efter Lärarnas svar Skillnad
utbildningen
efter
utbildningen
Mycket goda
19%
16%
-3%
Ganska goda

63%

44%

-19%

Ganska dåliga

18%

30%

+12%

Mycket dåliga

0%

9%

+9%

Signifikanta skillnader markerade med rött

Tabellen visar att rektorerna är betydligt mer positiva när de bedömer sina
möjligheter jämfört med lärarna. Resultaten visar att lärare som arbetat kort tid på
sin skola i högre grad ser positivt på rektors möjligheter att utöva pedagogiskt
ledarskap (se tabellen nedan).
Tabell 13: Hur ser du på din rektors möjligheter att som rektor utöva pedagogiskt
ledarskap?
Arbetade år på skolan
Mindre än
1 år
1-3 år

4-6 år

Mer än 6 år

Mycket goda

21%

20%

18%

16%

Ganska goda

59%

51%

42%

44%

Ganska dåliga

17%

23%

29%

31%

Mycket dåliga

3%

6%

10%

9%

Medelvärde (14)

3,0

2,9

2,7

2,7

Signifikanta skillnader markerade med rött

Sammanfattningsvis är Rektorslyftet en lyckad satsning utifrån rektorernas
perspektiv. Deltagarna ger fortbildningen mycket positiva omdömen. Rektorerna
själva skattar också samtliga aspekter av sitt pedagogiska ledarskap högre efter
fortbildningen. En högre andel bedömer sina möjligheter att utöva pedagogiskt
ledarskap som mycket eller ganska goda. Det har även skett en förskjutning i
rektorernas svar när de anger hur stor andel av sin totala arbetstid som ägnas åt
pedagogiskt ledarskap.
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Men en jämförelse av lärarnas svar före och efter Rektorslyftet tyder inte på samma
förändringar av det pedagogiska ledarskapet. Utifrån lärarnas perspektiv har inget
hänt. Detta gör att skillnaderna mellan hur rektorer och lärare bedömer olika
aspekter av det pedagogiska ledarskapet har ökat efter lyftet.
Vad betyder olika förutsättningar på huvudmannanivå och skolnivå?
I utvärderingen studeras betydelsen av huvudmannaskap och om det förklarar
skillnader i olika avseenden. Tabellerna nedan redovisar skillnader mellan offentlig
och enskild huvudman när det gäller hur rektorer och lärare bedömer olika aspekter
av rektors pedagogiska ledarskap före och efter Rektorslyftet. Först redovisas
resultaten för rektorerna.
Tabell 14: Rektorernas uppfattning om sina kunskaper innan (efter) Rektorslyftet på
huvudmannanivå Signifikanta skillnader markerade med rött
Medelbetyg Medelbetyg
Enskild

Offentlig

Du har kunskap om styrdokumentens krav på rektor som
pedagogisk ledare.

3,5 (3,7)

3,4 (3,7)

Du har kunskap om vad som kännetecknar pedagogiskt
ledarskap enligt forskning och beprövad erfarenhet.

3,0 (3,6)

3,1 (3,5)

Du har kunskap om vad som kännetecknar god skolutveckling
enligt forskning och beprövad erfarenhet.
2,9 (3,5)

3,0 (3,5)

Du granskar med ett kritiskt förhållningssätt sin egen praktik.

3,1 (3,4)

3,0 (3,3)

Du bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att långsiktigt
och hållbart utveckla elevernas resultat utifrån styrdokumentens
mål.
3,1 (3,4)

2,9 (3,1)

Du styr och leder utifrån förtrogenhet med verksamhetens
lärandemiljöer, lärarkompetens och elevernas
kunskapsutveckling.

3,4 (3,4)

3,1 (3,3)

Du utvecklar samverkansformer och kunskapsutbyte mellan
lärarna.

3,2 (3,3)

3,0 (3,2)

Du stödjer aktivt lärarens förmåga att leda, motivera, undervisa
och skapa relationer för att bidra till elevernas utveckling och
lärande.
3,2 (3,3)

2,9 (3,1)

Du bedömer aktivt lärarens förmåga att leda, motivera,
undervisa och skapa relationer för att bidra till elevernas
utveckling och lärande.

2,8 (3,0)

2,6 (2,9)

Du initierar och leder utvecklingsprocesser med fokus på
elevernas lärande och kunskapsutveckling.

3,3 (3,3)

3,0 (3,2)

Du kommunicerar med lärarna om undervisningens mål,
innehåll, metoder, arbetsformer och resultat.

3,2 (3,3)

2,9 (3,1)

Du analyserar och utvärderar skolans verksamhet.

3,2 (3,4)

3,0 (3,3)

Du analyserar, styr och planerar lärarnas kompetensutveckling
utifrån verksamhetens behov.

3,2 (3,3)

2,9 (3,1)
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Resultaten visar att både före och efter Rektorslyftet skattar rektorer med enskild
huvudman olika aspekter av sitt pedagogiska ledarskap högre. Man bör tolka
siffrorna med en viss försiktighet eftersom rektorer med enskild huvudman är
relativt få. Dock gäller skillnaderna med undantag för två aspekter före
Rektorslyftet (rektors kunskap om vad som kännetecknar pedagogiskt ledarskap
samt god skolutveckling enligt forskning och beprövad erfarenhet).
Även om rektorer med enskild huvudman har högre medelvärden genomgående
efter Rektorslyftet så har skillnaderna mellan rektorer med olika huvudmän minskat
efter utbildningen. Detta gäller för flertalet av aspekterna (9 av 13). Resultaten visar
att rektorer med offentlig huvudman har en större höjning av medelvärdet (0,1-0,2)
jämfört med rektorer med enskild huvudman. Nedan redovisas skillnader i lärarnas
svar före och efter lyftet utifrån huvudmannaskap.
Tabell 15: Lärarnas uppfattning om rektorernas kunskaper innan (efter) Rektorslyftet på
huvudmannanivå. Signifikanta skillnader markerade med rött.
Medelbetyg Medelbetyg
(skala 1-4) (skala 1-4)
Enskild

Offentlig

Din rektor har kunskap om vad som kännetecknar god
skolutveckling enligt forskning och beprövad erfarenhet.

2,8 (2,7)

2,5 (2,6)

Din rektor granskar med ett kritiskt förhållningssätt sin egen
praktik.

2,7 (2,7)

2,4 (2,6)

Din rektor bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att
långsiktigt och hållbart utveckla elevernas resultat utifrån
styrdokumentens mål.

3,0 (2,9)

2,8 (2,8)

Din rektor styr och leder utifrån förtrogenhet med
verksamhetens lärandemiljöer, lärarkompetens och elevernas
kunskapsutveckling.

2,9 (2,7)

2,6 (2,6)

Din rektor utvecklar samverkansformer och kunskapsutbyte
mellan lärarna.

2,8 (2,6)

2,5 (2,5)

Din rektor stödjer aktivt lärarens förmåga att leda, motivera,
undervisa och skapa relationer för att bidra till elevernas
utveckling och lärande.

3,0 (2,6)

2,6 (2,6)

Din rektor bedömer aktivt lärarens förmåga att leda, motivera,
undervisa och skapa relationer för att bidra till elevernas
utveckling och lärande.
2,6 (2,5)

2,3 (2,4)

Din rektor initierar och leder utvecklingsprocesser med fokus
på elevernas lärande och kunskapsutveckling.

2,8 (2,6)

2,5 (2,5)

Din rektor kommunicerar med lärarna om undervisningens mål,
innehåll, metoder, arbetsformer och resultat.
2,8 (2,8)

2,5 (2,6)

Din rektor analyserar och utvärderar skolans verksamhet.

3,3 (3,1)

3,0 (3,0)

Din rektor analyserar, styr och planerar lärarnas
kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.

2,7 (2,5)

2,4 (2,4)
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Resultaten visar att lärare med enskild huvudman i nästan samtliga avseenden
skattar rektors pedagogiska ledarskap högre jämfört med lärare med offentlig
huvudman. Dock har skillnaderna minskat efter Rektorslyftet. När man jämför
medelvärden utifrån huvudmannaskap så har lärarna med offentlig huvudman i 6
avseenden ett högre medelvärde efter lyftet, medan lärare med enskild huvudman i
9 avseenden har ett lägre medelvärde efter lyftet.
Nedanstående tabeller visar rektorernas och lärarnas uppfattning om rektors
möjligheter att utöva pedagogiskt ledarskap före och efter lyftet, uppdelat på
huvudmannaskap.
Tabell 16: Rektorernas uppfattning om sina möjligheter före och efter Rektorslyftet på
huvudmannanivå
Enskild Offentlig
huvudman huvudman

Enskild Offentlig
huvudman huvudman

FÖRE

FÖRE

EFTER

EFTER

Mycket goda

29 %

10 %

39%

16%

Ganska goda

64 %

57 %

53%

64%

Ganska dåliga

8%

31 %

8%

20%

Mycket dåliga

0%

2%

0%

0%

Hur ser du på dina
möjligheter att utöva
pedagogiskt ledarskap?

Signifikanta skillnader markerade med rött
Tabell 17: Lärarnas uppfattning om rektorernas möjligheter före och efter Rektorslyftet på
huvudmannanivå
Hur ser du på din rektors
möjligheter att utöva
pedagogiskt ledarskap?

Enskild
Offentlig
huvudman huvudman
FÖRE
FÖRE

Enskild Offentlig
huvudman huvudman
EFTER EFTER

Mycket goda

34%

15%

33%

14%

Ganska goda

43%

46%

43%

45%

Ganska dåliga

17%

31%

17%

32%

Mycket dåliga

6%

8%

6%

9%

Signifikanta skillnader markerade med rött

Resultaten visar att det är stora skillnader mellan rektorer och lärare med enskild
och offentlig huvudman i hur man ser på rektorernas möjligheter att utöva ett
pedagogiskt ledarskap. En betydligt högre andel av både rektorer och lärare med
enskild huvudman bedömer rektors möjligheter som mycket goda medan en högre
andel med offentlig huvudman bedömer möjligheterna som ganska eller mycket
dåliga. Detta gäller både före och efter lyftet. Skillnaderna mellan rektorer med
offentlig och enskild huvudman har dock minskat efter avslutad fortbildning, men
dessa förändringar är inte synliga i lärarnas svar. Drygt 40 procent av lärare med
offentlig huvudman bedömer att rektors möjligheter att utöva pedagogiskt
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ledarskap är mycket eller ganska dåliga medan motsvarande siffra för lärare med
enskild huvudman är 23 procent.
Nedanstående tabeller redovisar hur rektorerna ser på sina möjligheter utifrån
skolans elevsammansättning före och efter lyftet.
Tabell 18: Rektorer om sina möjligheter före och (efter) lyftet utifrån andel elever som
riskerar att inte nå målen
Hur ser du på dina möjligheter att som rektor utöva
pedagogiskt ledarskap?
Måluppfyllelse: Riskerar att ej att nå målen

Mer än 50%

Mindre än
hälften - 2545%

En mindre
andel - 1025%

Ett fåtal mindre än
10%

Mycket
goda

6% (23%)

4% (20%)

10% (12%)

17% (24%)

Ganska
goda

53% (62%)

58% (55%)

61% (62%)

57% (64%)

Ganska
dåliga

41% (15%)

38% (25%)

27% (25%)

25% (12%)

Mycket
dåliga

0% (0%)

0% (0%)

2% (1%)

1% (0%)

Medelvärde 2,6 (3,1)

2,7 (3,0)

2,8 (2,8)

2,9 (3,1)

Signifikanta skillnader markerade med rött. De två första kolumnerna har väldigt små
baser, därav inga signifikanta skillnader trots att skillnaderna är mycket stora.
Tabell 19: Rektorer om sina möjligheter före och (efter) lyftet utifrån andel elever med låg
socioekonomisk status
Hur ser du på dina möjligheter att som rektor utöva pedagogiskt
ledarskap?
Andel elever med låg socioekonomisk bakgrund
0-25%

26-50%

Mer än 51%

Mycket
goda

14% (16%)

11% (25%)

12% (21%)

Ganska
goda

63% (70%)

57% (56%)

47% (57%)

Ganska
dåliga

22% (14%)

32% (20%)

38% (21%)

Mycket
dåliga

2% (0%)

0% (0%)

3% (2%)

Medelvärde

2,9 (3,0)

2,8 (3,0)

2,7 (3,0)

Signifikanta skillnader i rött. Sista kolumnen har ganska liten bas, därav få signifikanta
skillnader trots att de är relativt stora.
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Resultaten indikerar att en högre andel rektorer som arbetar i skolor där en hög
andel elever riskerar att ej nå målen eller har låg socioekonomisk bakgrund
bedömer sina möjligheter att utöva pedagogiskt ledarskap som ganska dåliga. Det
är mer vanligt att rektorer med mer gynnsamma förutsättningar bedömer sina
möjligheter som mycket eller ganska goda. Detta gäller både före och efter
Rektorslyftet även om skillnaderna minskat efter fortbildningen. Man bör tolka
siffrorna med en viss försiktighet, eftersom resultaten är baserade på små underlag.
5.3 Förutsättningar för deltagande i Rektorslyftet

Deltagarna i Rektorslyftet ger utbildningen mycket goda omdömen. Samtidigt visar
resultaten att många rektorer inte är nöjda med förutsättningarna för att delta i
fortbildningen och arbetsgivarens bidrag till att skapa goda förutsättningar i detta
avseende.
Figur 8

Figur 9

Redovisning av regeringsuppdrag
66 (67)
Dnr 68-2011:466

Flertalet av deltagarna upplever att tiden inte räcker till. Sammantaget 61 procent av
deltagarna uppger svårigheter när det gäller att avsätta tillräckligt med tid för
Rektorslyftet. Nära 40 procent är dock mer nöjda med sina möjligheter att avsätta
tid för fortbildningen (32 procent uppger i ganska stor utsträckning, 7 procent i
mycket stor utsträckning).
En majoritet bedömer arbetsgivarens bidrag som mycket marginella när det gäller
möjligheterna att avsätta tid. Hela 77 procent anger svarsalternativen i ganska eller
mycket liten utsträckning medan drygt 20 procent ser mer positivt på
arbetsgivarens bidrag. Resultaten överensstämmer till stora delar med hur
deltagarna i den statliga befattningsutbildningen rektorsprogrammet upplever
tidsbrist för sitt deltagande.
Figur 10

Figur 11
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Diagrammen ovan visar att även andra aspekter av arbetsgivarens bidrag till
Rektorslyftet är dåligt tillgodosedda. Sammantaget 54 procent av rektorerna anser
att arbetsgivaren i ganska eller mycket liten grad varit tillräckligt informerad om vad
som krävs för att klara utbildningen. När det gäller i vilken grad arbetsgivaren visat
intresse för utbildningen är resultaten ännu mer nedslående – hela 64 procent anser
att det skett i ganska eller mycket liten utsträckning. Rektorer som arbetar på
mindre skolor (199 elever eller färre) är mer nöjda med arbetsgivarens bidrag när
det gäller både möjligheten att avsätta tid och arbetsgivarens intresse för
utbildningen.

